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Pri la lasto ile Delegito
Tagon post Ingo kreskas la nombro 

de la esperantianoj kiuj, lali propra 

sperto, konvinkigis pri la uliloj, kiujn 

ili ricevas de nia Asocio. Tion pruvas 

plej klare la multnombraj leteroj 

kiujn ni ricevas sencese pri tiu lemo, 

ka j k iu jn  plenigas la dankaj esprimoj 

pri la helpemeco kaj sindonemeco 

de niaj ĉiulokaj delegitoj. Ankaŭ en 

diversaj urboj, multaj komercistoj 

jam  provis la laikecon de niaj servoj, 

kaj, antaue nur malvarmaj esperan

tianoj, ili farigis fervoraj.

I-a Komitato de U. E. A. havis la 

ideon ke, se ni povus citi grandan 

fidindan liston de tiuj servoj faritaj 

al niaj membroj, komercistoj ati ne, 

ni tiel liverus la plej tatigan pruvon 

pri la utileco de nia Asocio kaj 

havus la plej efikan propagandilon

por varbi novajn esperantianoj!! kaj

novajn esperantajn entreprenojn. 

Pro tio estas dezirinde ke, en ia res

pondilo sendita kun la lasta bulteno, 

la Delegitoj zorge donu la liston de 

la servoj faritaj de ili. Tiuj respondi

loj ebligos la starigon de fidinda sta

tistiko pri la nombro kaj speco de 

liuj servoj.

Ankaii kelkaj Delegitoj kutimigas 

enskribi tiujn servojn en la rondiran

ta kajero des ia  distrikto. Tio eslas 

tre rekomendinda, stimulas la age

mecon deja Delegitoj de sama lando

parto kaj, ĉar ciuj kajeroj eslas fine 

sendataj al la arhivoj de U. E. A. en 

(«enevo, ili tie ankan helpas por la 

starigo dela supredirita statistiko.

tika vidpundto eslus ne malbone, 

ĝin aligi.

* *

Mia propra sperto de Delegito 

montris al nii, ke oni povas facile

varbi firmojn, nur se oni efektive 

faris al ili kelkajn servojn. La mas

troj, kaj speciale la hotelmastroj ku

timas argumenti ke,fariginte esperan

ta j entrePrcnoj ili ricevos eĉ ne unu 

plian klienton. Ni do devas pruvi al 

ili ke ili eraras. Por tio, nii vidas du 

cefajn rim edo jn : la unua, ke la es

perantianoj kiuj logas en esperantia 

botelo, aii varbota hotelo, ne forgesu 

sciigi al la mastro ke ili trovis la 

adreson sur la jarlibro de I'. E. A. 

aii sur la loka gvidfolio, ati ke ili 

venis lati la konsiloj de la delegitoj, 

t-iuokaze, ili ne forgesu skribi sur la 

registro de botelo, ke ili estas mem

broj de U. E. A.

La dua rimedo estas ke Delegito, 

kiu sendas esperantalion al in hotelo 

au magazeno, nepre sciigu pri tio la 

^astron. Li nur bezonas por tio doni 

al la sendita kliento sian vizitkar

ton kun, ekzemple, jenaj vortoj : 

« S-ro X., delegito de I . E. A., re

komendas al la afablaj prizorgoj de 

S-ro A., S-ron B., membron de 

t- • E. A. nun trapasantan nian 

nrl)on. »> Tiuj kartetoj konkrete pre

zentus al ta komercistoj la ideon, ke 

nia Asocio estas viva, agema, ke 

estas sage kalkuli kun ĝi, ke lati prak-

*
* *

Fine Iria punkto, ankan al mi an- 

taiimetita de la sperto.

Ofte okazas ke esperantano de 

m ia urbo Iransloĝiĝas : lio eslas spe

ciale ofia pri studentoj, stalaj oficis

toj, k. e., generale tre fervoraj por
* P

nia afero, du mi ilin simple forstre

kas demia membrolisto? Memkom

preneble ne. Se la dirita membro 

transloĝiĝas ekzemple en Parizon, mi 

prenas el m ia dokumentujo la an

gilon de la dirita membro kaj post 

almeto de lia nova adreso mi ĝin sen- 

das al la delegito de Parizo, petante 

ke li bonvolu lin enskribi cn sian 

regionon, kaj tuj sendi al li novan 

membrokarton. Se la dirita membro 

translogigis en urbon kie ne eslas 

delegito, iiii sendas la aliĝilon al la 

plej proksima delegito, kiu plej ofte 

lin varbos por delegito aii subdele

gito en lia nova restadejo.

Sajnas ke tiu farmaniero estas re- 

komendida. Per ĝi, niaj membroj, 

miskitan forgesi nian Asocion dum la

diversaj prizorgoj de translokigo,

kontraue havas bonegan okazon 

provi ĝian latigccon, uzante, luj post 

sia alveno cn la urbon, la helpon de 

nia delegito, kaj trovante, dank'al 

li, novajn agrablajn amikojn, interla 

tieaj samideanoj.

Ni ja ne forgesu ke la celo de nia 

Asocio ne nur eslas plifaciligi la ko

mercajn ati turismajn interrilalojn ; 

sed ke ĝia ĉefa, vere alta celo eslas 

la plifortigo de la sentoj de solidareco 

inter ĝiaj membroj. Ni ne forgesu ke 

ni estas ne nur esperantistoj, sed

plie, esperantianoj.. Al esperantistoj 

suficas, lati la Bulonja deklaro, nur la 

scio de Esperanto. Al ni, esperantia

noj estas nepra devo la interhelpado

kaj frateco. Pro lio, ni devas zorgi ke
t

neniu el ni farigu indiferenta pri nia 

granda familio ati ĉesu partopreni 

en ĝia vivo. Tio speciale estas la 

tasko de la delegitoj kiuj devas pre

terlasi neniun okazon pli inti- 

time interkonatigi la membrojn de 

sia regiono kaj en ilian koron fortike 

enradikigi la internan ideon de Es

peranto, la altan idealon de Espe

rantio, sen kiu ĝi nur estus radaro 

sen animo, organizajo sen estonteco, 

nek socia signifo.

Tir. R ousseau,

Komitatano cie U. E. A.

s o c i a  vivo
K O M E R C O

La ekonom ia situacio en Germ anujo  

d u m  1909. — Komercistoj kaj ag ri
kulturistoj-

La jarraporto de Ia komerca ĉambro en 
Hamburg rezonas jene :

Nur malrapide kaj ŝanccliĝe dum la no

mita jaro ree la negocoj levigis de la mal

alta nivelo, kiun ili estis atingintaj dum 

la lasla jaro (1908), kaj eĉ en la nuna tempo 

la irado de In komercaj aferoj nepre ne 

e kvi gli ĝ is.
La aliigo, kies ekapero certe estas nedis

putebla, estas rimarkebla pli per sango de 

prijugo ol per grava generala plialtigo de 

ekonomia agado. Rimarkinda estas la su

bita sango cn la movado de la procenlnic- 

zuro. Efektive ankoraŭ neniam post grava 
krizo de lia periodo tle tutmonda ekono
mio jus pasinta, la gradoj de malaltigo kaj 

rea 11 igo de la monnegocŭj aferoj sin alterne 

sekvis tiel rapide Kiel en la lasta estinteco.
Kompreneble la konsumantoj dum la 

lastjara premita situacio kiel eble plej 
multe estis Uniigintaj siajn acetojn, kaj 

pro lio iliaj provizoj jam ne estis abundaj. 

Sed post kiam la malbona stato de lti eko

nomia situacio pasis, ekaperis la tempo, 

dum kiu oni pli poste kompletigis la tene
jojn laŭ bezono, por ke oni profitu la epo
kon de ankoraŭ malaltigitaj predoj. >• ,;i^ 

spekulac io j, tiel longtempe vidiginta 
kiel vendistoj en la komerco, dum ili aten
dadis pluan malaltigon de la prezoj, nun 

ekaĉelis. Tial la prezoj, kiam la aedoj 
pliigis, emis alligi. Al komerco kaj indus

trio tia Sango antaŭ ĉio aligis la profiton, 
ke oni havis okazon, disvendi la ankoraŭ 

ekzistantajn valorojn kaj provizojn je pre

zaj ofte favoraj. Entute sekve de tiaj cir

konstancoj la negocagado denove |)li kaj 
pli vigligis, ankaŭ la eksportado iom 

plibonigis, sed la rezultataj de la komerco 
gis nun ne estas generale gojigaj.

Kroni tio enmulte da rilatoj la industrio 

ne kontentigis la esperojn, havitajn pri la 

citita jaro. Estas vera, kela industriistan), 
povante profiti ankoraŭ per mendoj kaj 

rezerv ilo j, restintaj el la antaŭa pe

riodo de prospereco, nuntempe, malgraŭ 
ke la prezoj por grandaj materialoj alli

gis, estis'devigataj plenumi dum la teni jjo 

de malfavora ekonomio la sur sin preni

tajn komisionoj n je  kondicoj pli malmulte 

favoraj.
Rilate al apartaj brancoj de la industrio, 

k. e. la elektra fako, la cirkonstancoj dis

volvigis nepre pli favore, dum kor.ccr.*’ 
nante aliajn brancojn, k. e., Sipkonstrua- 

do, la situacio eĉ nuntempe ankoraŭ estas 
nekontentiga, kaj ankaŭ la konstruada 

agado generale ankoraŭ nun malprospe
ras. Entute la entreprenemeco en metiaj 

rondoj apenaŭ revivigis; gis nun mankas 

novaj entreprenoj kiel same plivastigado 

de. jani ekzistantaj, se oni ne atentas mal

multajn esceptojn.
Estas vere, ke magran tio la procento 

jam forte realligis, sed tiu aperado estas 

grandparte kauzita de pli granda okupado 

de la monkomcrco per la acetoj de la spc- 

kulitciularo, 'rangantaj pli rimarkeblaj cu 

la komerclocoj eksterlandaj ol germanaj, 

kaj kiu en la nuna tempo pli rapide an- 
taŭiras la faktojn ol antaue, reeniganta 

jam nuu p coli t oj n ankoraŭ farotajn ; plue 

oni parte devas serei la kauzon en la be

zonoj de la movado de la rikolto, kiu ce

tere en la plej multaj partoj de Germa
nujo tute bone prosperis, okazigitaj dum 

la lasta triono de la jaro rilate la mon-ko- 
mercon; antaŭ ĉio en Germanujo oni plue 

devas atenti la premadon de la regnaj 

prunteprenoj, pezantan sur la monko-

merco.
La publika komunikilo ne estis malhel

pita per gravaj ekskuoj. La dangero de 

milito, k u n lig in ta  duni la unua duonjaro 

sekve de implikitoj en la Balkanŝtatoj le- 
liĉe pasis. Rimarkinde estas la graveco de 

kelke ila tempo gajnita de la bojkoto kiel 
balalilo rilate ankaŭ cd internaciaj interri
latoj politikaj. Grandan danfieron por nia 

grandparte anglajn karbojn konsumanta 

ŝipveturado kaj la industrio de niaj mar

bordaj regionoj katizis la minacanta striko 

de laboristoj de la skotaj kaj anglaj kar

bominejoj, kiu tamen goj rge eslis evitata. 

La provo de generala striko, farita cn Sve

digo duni aŭgusto, baldaŭ malprospere 

ĉesis, ne restiginte pli gravajn konsekven

cojn por la aliaj landoj.
Alifianke serioza maltrankvilo naskigis 

por la Germanaj negocoj cn la hejma 

lando per la internaj politikaj aferoj cn la 

propra regno mem. La unutlanka partieco, 

per kiu la nove naskiginta plimulto da 

agrikulturistoj kaj ekleziulaj parlamenta

noj daure de la debatoj pri la regna financ

formo celadis, transigi la ŝargojn de la 

bezonataj impostoj sur la Sultrojn de la 

rondoj komercistaj kaj metiistaj, kaj la 

senrespektemcco, kun kiu tiu-ĉi plimulto, 
ne konsiderante la esencajn kondiĉoj n de 

komerco kaj industrio proponis tro rapide 
kunmetitajn ̂ p ro jek to jn , t angaj n jani per 

sia tehnika nesufiĉeco, por grave maluti

ligi la publikan laborenspezado^ kroni 

tio sekve de sia direktiga cntrudemcco al 

la strukturo de la negocaj aferoj, serioze 

minacis malfortigi la staton de la Germana 
monkomcrco, kunvokis la rondojn de ko

merco, industrio kaj metio de tuta Germa

nujo, por energie protesti kontraŭ tiaj 
malrajtoj kaj por daŭra kunigo per la 
Humuligo, por kontraŭbatali ilin estonte.

Kvankam la plej dangeraj malbonajoj 

de la imposta politiko de la flanko de tiu- 

ĉi plimulto da parlamentanoj tine estas 

torigitaj dankal la k o n ilis ta ro  de la re

gistaro, tamen la aferoj de komerco kaj 

komuniko multflanke estis malutile influi

taj per la malperfekteco de la tro rapide 
farita laboraĵo de 1’imperia parlamento 

kaj de la federala konsilantaro, malper

fekteco, kiu cetere malutile montrigis 

duni la pasinta ekonomia jaro eĉ en aliaj 

brancoj de la legofarado.
Krom tio la rezultato de la malagrablaj 

traktadoj limigas, ke sen Samtempe forta 
malgrandigo de la elspezoj la nove kreitaj 

rmitoj de enspezoj ne sutiĉos por efekti

vigi la-de longe deziritan kaj treege bezo

natan ordigon de la .regnaj financoj kaj 
ilian apartigon de tiuj de la federalaj 

statoj.
Trad. W ilh. Nbura™ (\Ycrnigerode).

G E O G R A F IO

Protektado de naturo  en Svislando

Antaŭ kelke da tempo kunvenis en Berno, 

la ĉefurbo de Svislando, la Svisa komitato 

por naturprotektado. La nomita komitato 

estas la plej juna sekcio de la svisa natur
esplorada societo. Ĝi havas la belan kaj 

idealan taskon : gardi sciencajn gravajn 

naturmonumentojn antaŭ ol ili igas oferoj 

al industriaj entreprenoj au spekulado. 
Konservi al la lando la ĉarmplenan orna

mon de la plantoj kaj kiel,eble plej la pri

mitivajn bestojn kies nombro jam tiel for

tege malaltigis.
Por atingi tiun-ĉi celon fondigis en 

preskaŭ Ciuj kantonoj « sub-komitatoj », 
kiuj havis jam multajn sukcesojn. La unua 
laboro de la komitato por naturprotektado 

eslis protekto de plantoj. Jam de longe ĉiu 
atenta naturamanto povis kun granda be

d a r o  rimarki, kiel precipe en la montaro, 
la nombro de la belaj kreskajoj ciujare pli 

kaj pli malgravigis. Aparte cn la proksimeco 
de stratoj kie la granda turistaro pasas,tiu 

detruo estis videbla. Jam kelkaj kantonoj, 

post petoj de la komitato, malpermesas 

nun lege la grandkvantan elfosadon, ven

dadon kaj forsendado^ de sovagaj plantoj. 

Por ke tiu lego ĉie konatigu, gi cstos 

alifata en stacidomoj, hoteloj, publikigata 

per jurnaloj, k. t. p. Sed unu el la plej gra
voj problemoj por la komitato restas la 

kreado de <> rezervejoj », t. c. pli aŭ malpli 

grandaj teritorioj kiuj por ĉiuj tempoj 

devas resti tute ncluŝitaj, por eligi plene 

la sangantan influon de la homoj, kaj kon

servi sian naturstato!! por ĉiam.

Rilate al tio marsas la Usonanoj jam de 
l o n g e  je la unua vico de la landoj kaj je 

1832 kreigis en Usono « National-Parks ». 

La plej konata estas la « Vcllovvstonc- 
Park ». Ankaŭ en Aŭstralio, Germanujo, 

Aŭstrio multo eslis farita por tiu bela

entrepreno.
En Svisujo la arbargardistoj estis la 

unuaj kiuj proponis la kreadon de «arbar

rezervejoj »• I-a komitato forte subtenis la 
ideon kaj starigis gin sur plej larga funda

mento, petante de siaj sekcioj proponojn 

por «plen- aii partrezervejoj ». Kiel unuan 
rezervejon en Svislando, oni konsideras la 

« Ofenregiono » en Suba-Engadino (Gri

zono). Tiu ĉi favora teritorio apartenas al 

la Engadina] Alpoj. La limo de nego kaj 
arbaroestas tre altaj. (Nego 3000 ni.arbaro 

2200 m.) Pro pejzaga beleco, sovageco, tiu 

regiono kun siaj mallumaj arbaroj, riveroj 

bruantaj kaj glaciaj supraĵoj certe ne estas 
superita de alia alpa regiono, La Horaro 

kaj bestaro estas tre riftaj. Speciale la 

« Valo Kluozo » formos la unuan Svisan 

naturparkon. Valo Kluozo estas alta mon

tv a lo  en kiu oni nur kun granda malta- 

cilcco povas penetradi. Gi etendigas de 

monto « Pie Ouatervals » norde kaj Idigas 

je 1520 ni. gis 315'.) ni. La longeco estas 

IO km., la maksimuma largeco 4 km. kaj Ia 

enhavo 28 km. 2. Supre la valo finigas per 
la 3 ŝtoncg- kaj ruinvaloj : « Valeto » (Val

id ia ) « Valo ŝtonego (Vai Sasso) kaj « Valo 

de la diablo » (Vai del Diavel). Sudflanke 

gi estas ŝlosita per glaciaro. Valo Kluozo 

cstos transdonita al la komitato por 

25 jaroj laŭ kontrakto. Dum tiu ĉi tempo 

ĉesos ĉiu ekonomia uzado t ĉiu casado kaj 
pastado estos malpermesataj. La natur

parko estos pligrandigita, kaj jam nun la 

komitato kontraktas kun kelkaj komunumoj 

de la sama regiono por aliaj valoj Per tiaj 

ne Rigeblaj rezervejoj por ĉiuj Alpaj 

kreitaĵoj, la svisa komitato por protektado 

de naturo, esperas rekrei natursanktejojn, 

kiel estis la Alpmondo antaŭ la alveno ile 

la homo.
. E. S c h m u t z  (Basel).

Per fervoja vojago tra  la montaro

Norvega

Alilandanoj vizitantaj Norvegion ofte 

miris pri la takto ke estas necese veturadi' 

pli ol 50 horojn por translokigi el la ĉef

urbo al la post gi plej granda urbo Nor
vega, fakto, kiu estas senegala en la histo

rio de la Statoj civilizitaj. Sed la rilatoj ĉi*- 

tieaj estas ankaŭ neordinaraj. La fervojo 

interligonta ĉi kiujn urbojn devus venki 
m alfac ilo jn , ne aperintajn en iu fervojo 
europa. Gi devus esti kondukata super 

montaj profundegajoj, tra la malmolaj nion- 

toĉenoj kaj laŭ vastaj oj senvojaj kaj sen 

homoj, altaj je 500 metroj super la arbar

limo gis la senvojaj dczcrtajoj, kie la ven
tego nega blovegas tiel furioze ke neniu 

povas tion imagi, ne vitinte gin. Sed,
« kie estas volo, tie ankaŭ estas vojo ■> 

dras malnova proverbo. Kaj la linio fer
voja malfermita la 27'"1 de novembro 1909 

estonte staros kiel la plej majesta monu
mento al Norvega ingenicrarto kaj entre

prenemo. Nun la turistoj povas sen ia ajn 
propra peno, komforte sidante en la molaj 

segoj de la vagono, en malmultaj horoj 

translokigi el la bruo kaj rapidece de 
1’grandurbo supren en la altmontaron kaj 

la vastecojn.
La fervojo al Bergen eliras cl la» Orienta 

fervoja stacidomo » de Kristiano kaj 

trairas Hadeland gis Hoenefos. De Home
ro s tra Krocdshorrcd, trairante la tunelon 

Haversling. Elveninte el tiu tunelo oni 

ekvidas belegan vidajon: la suprajon de 
Flageto K roed e re n enka d ri ga ta n per arboj, 

cn la posto kronitan per la negokovrita 

Norefjeld.
Poste la fervojo kondukas nin laulonge 

de Krocdcrcn en la belan valon Halling- 

dal (I) kun rivero falanta cn krutaj akvo
faletoj gis Kroederen. Ni preterpasas Sjei- 

lo, la lasta paroho en I tullingdal antaŭ ol 

aperos la naturo altmontara. Iom post 

iom la pejzago sangas karakteron, la arboj 
farigas malpli altaj kaj kripliginta j, la las

taj estas betuletoj kaj silikoj. Poste ankaŭ 

ili malaperas kaj la altmontaron ni eniras.

Ni preterpasas kelkajn belajn montola- 

getojn, la tuneloj trairitaj fluigas per an- 
taŭSirmitoj lignaj, formantaj daŭrigon al 
la tuneloj por Simii ilin kontraŭ Ia nego 

Ncgoŝi rni itaj ofte estas lokigitaj cn pluraj 

vicoj kaj memorigas pri la furiozeco de 

rventego ĉi-suprc sur la senfinaj vastajoj.
PreterpasinteTaŭgastol la fervojo atingas 

Ki n se, la plej alte lokigita stacidomo de 

ĉi-tiu fervojo kaj la loko, kie aperas la 

altmontcco plej majeste, plej sovage, pa
noramo de preskaŭ supernatura beleco. 

Oriente de lageto Finsc la .monto Fin- 

seuutcn levas sian pintegon, sude de 

la fervojo kuŝas la grandega I I j i  11 i ngs- 

karvet, duni en nordo la blu-blanka gla
ciegaro -de Hardangerjockel brilas cn la 

radioj sunaj, kvazaŭ grandega ornamajo 
diamantan). C.e Finsc ankaŭ estas centro 

por la sporta kampo, nun kiel facilo atin

gebla per la fervojo.
El Finsc la fervojo kondukas lra Hallings 

kcii! gis Mn rdai; jus antaŭ cstos atingita 

tiu lasta stacio la vagonaro ekhaltas kel

kajn minutojn por permesi al la vojagan

toj gui la belan perspektivon malsu

pren en la valon Flamsdal, unu el la plej 
sovagaj kaj interesplenaj intermontaj va

loj norvegaj. Pasinte Mvrdal la vagonaro 
tuj eniras la tunelon Gravehalsen, longan 

je 5 300 metroj. La fervojo nun rapide 

iras malsupren, la pejzago ioni post iom 
perdas sian karakteron altmontan k«.j 

transformigas en arbarpejzagon sovagon 

kaj solecan. Trapasinte Raŭndalen ni atin

gas pejzagon pii fruktoportan kaj ridetan
tan, ni alproksimigas al la largaj pa roboj 

de Voss. Ĉe Woss komencas 11 plej mal

nova parto de la linio, trafikita jani en 

liniitaj jaroj. Laulonge de tiu-ĉi parto de 

l vojo oni preterpasas multajn fabrikejojn, 

post kio la vagonaro cnruladas cn Bergen.

En la mallonga tempo en kiu gi estas 

trafikila, la tervojo estas uzita cn amplekso 
superanta la plej grandajn pretendojn. 

Sed la pejzagoj trapasitaj per gi ankaŭ 

estas el la plej belaj kaj sovagaj cn la tuta 

mondo.
E. A n d r b a s s e s  (Tistedalen).

E K S P O Z IC IO J

l i aeroplanojn konstruatajn en la lastaj 

du jaroj. Unu el ili venkis la premion de 

Sni. 10.000 de la gazeto Dailg Mali por la 
unua rondflugo de unu mejlo efektivigata 

per maŝino komplete konstruata en An

glujo. Oni vidas ankaŭ monoplanon Spen

cer Sti ri ing kaj Ulpianon Roe. La plej 
malkara aeroplano estas la " Avis » ven

dotan nur Sni. 3.600. — C- S.

Ĉ iudu ja ra  Ekspozicio de Belaj Artoj

en Verona

La 10-an ile marto malfermigis la Ekspo

zicio de Belaj Artoj kiu ĉiudujare okazas 

en Verono de 18(58 en la vastaj salonoj de 

la palaco Gran Guardia.
Multnombraj estas la famaj artistoj kiuj 

al diversaj (iriloj de Italujo sendis Sale- 

gindajn verkojn, sed la ĉefa merito de la 

ekspozicio estas la kodigado al granda 
publiko de la junaj talentplenaj pentristoj 
De. Falco, Miolato, Piccoli kaj skulptistoj 
Donde, ('.altarni, Modena kiuj promesas 

starigi sur solidan bazon siajn nomojn en 

la kampo de la belaj artoj.
C. S. (Del. Verona).;

K O N G R E S O J  St F E S T O J

U nua Ekspozicio de Aeroplanoj en

Anglujo .

Sub la grandega vitra kupolo de « Olim
pia » cn Londono malfermigis la l i  marto 

la unua ekspozicio de aeroplanoj cn An

gajo.
En la stando de Bleriot vidigas dudeko 

da monoplanoj egalaj al tiu kiun li uzis 
por transflugi la kanalon vendeblan je la 

prezo da Sni. 1.800 ĉiu kun rajto ricevi 

instruon pri la manovrado. Unu aeroplano 

Farman simila al tiuj venkigis al aviadisto 
tiom da rekordoj estas vendata je Sm. 

10.500. Alia stando enhavas dekduon da 

aeroplanoj Lcblon-Delagrange.
Multaj anglaj aviadiloj estas videblaj ĉar 

la anglaj mehanikistoj dedicis sin kun 

granda fervoro al fabrikado de aeropla

noj, l-a frataj Short de Battersca elmontras

Mondkongreso de la In ternacia j Aso

cioj en Bruselo. — Gia programo.

— Esperantista partopreno..

Mondkongreso de ('Internaciaj Asocioj, 

havos lokon en Bruselo dum la moni'to 
majo 1910.

La objekto de tiu Kongreso estas la 

studo de ('internacia organizado cn ĉiuj 
fakoj kaj laŭ ĉiuj formoj : scienco kaj 

arto ; juro kaj politiko ; socio kaj ekono

mio.

La ini m ada organizado eslas Sublita al 

vasta kaj kontinua movado, centjara fiti 

sia deveno, sed kiu plene disvolvigis nur 

duni la lastaj jaroj. Gi celas pli grandan 
kunagadon inter similaj grupoj en ĉiuj 

landoj, la etendon al la luta mondo ile 

l’grandaj akiroj de 1’scio kaj de ('tekniko, 
la unuigon de 1'metodoj kaj la internacian 

interkonsenton en ĉiuj okazoj, kiam gi 

estas dila aŭ dezirinda.

La internaciaj Asocioj farigis la centra- 

Uzantaj organoj de tiu movado. Oficialaj 
aii privataj, ĉu kreitaj de Kunuigo de Sta

toj ĉu formitaj de ('kunigo de naciaj libere 

iniciatantaj grupoj, al ili ni Suldas tiujn 

rezultatojn, kiuj aliformigis la mondan 

vivon : la universala posto; la etendo de 
Tindra dekuma sistemo al Ciuj rilatoj; la 

kunordigo trans la landlimoj de I' fervojaj 

kaj navigaj servadoj ; Ia internacia juro 

aplikata al Ciuj juraj rilatoj de personoj 

kaj poscdajoj; la arbitracia justeco inter 

la nacioj, substituante la regon de t’ paco 
al la dubŝancoj de I'm ilito ; la interparla

menta diskutado de I' grandaj 'mendinte, 
resoj ; la mutualeco, Ia bonfaro kaj la 

asekuro, etendante al ĉiuj landoj la sferon 

de I'solidareco kaj frateco; la publika 

sano savita kontraŭ la grandaj epidemioj 
per interkonsentitaj higienaj regularoj; la 

artaj verkoj kai la libroj internacie pro
tektitaj, intcrŝangitaj, pruntedonitaj, kaj 

la universaligo de I’ dokumentado ; la 

sciencoj komune studataj kaj, dank' al la 

kunigo de I' partaj rezultatoj akiritaj de 
ĉiulandaj laborantoj, konsistigitaj cn uni

versala sintezo de I'scio.
Kunvenigi en komunaj kunsidoj la di

rektantojn de la internaciaj Asocioj kaj 

tiujn, kiuj partoprenas ilian agadon, estas 

nova entrepreno. Kiu ne estas konvinkita, 

ke gi eslas destinita al produkto de gran

degaj rezultatoj ?
La celo de I'kongreso estas ja multobla.

Gi estas unue la interrilatigo de homoj, 

kiuj vivis, kontaktante la. internaciajn 

reaiaĵojn. Ili havas reciprokan intereson 

al intersango de la fruktoj de sia sperto 

pri la uzindaj rimedoj kaj la entrepre» 
nindaj procedoj por la disvolvo kaj la 

kondukado de 1’Asocioj, kies direkto estas 

al ili konfidita. Poste, gi estas la serĉado 

de rharmoniigo kaj kunordigo de I'celoj 

.kaj agadoj de tiom da diversaj institucioj, 

naskitaj de apartaj bezonoj, kaj kiuj ofte 
disvolvigis, eĉ ne suspektante, kiamaniere 
ili povus kunagadi, sin interhelpado pli- 

guste limi siajn agadkampojn, sin pli bone 

difini mem, ĉu sin direktante al iu difinita 
direkto, ĉu elvokante Ia kreon de novaj, 

komplementaj kaj helpaj organismoj.

Fine, kaj super ĉio, tre utilos konfidiga! 
Centra Kongreso la entreprenon mem, kiu 

estas komuna al tiom da internaciaj Aso

cioj kaj kongresoj : Ia organizon de la 
internacia vivo, en kiu retrovigos, kvan

kam laŭ pli vasta skalo kaj kun karakte

rizaj modulacioj, la samaj funkcioj kaj la 
samaj problemoj, ol cn la nacia vivo. Ilin
« l i n i i  , i jp p  f o r m u l i  k a i  i l i n  p r o k l a m i  a jon*
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ESPERANTO

unuigitaj internaciaj Asocioj, kiuj nun

tempe formas Ia plej altan reprezentanta

ron de la mondaj interesoj kaj de la civi
lizo ?

Kunvenigita la unua el tuta serio de 
specialaj internaciaj kongresoj ankaŭ kun

vokitaj Bruselon en 1910, kiel tradicie 

decas en jaro de universala Ekspozicio, la 

la kongreso de 1’Internaciaj Asocioj sen

dube tre efikos sur ilian orientigon.

Oni esperas, ke plaĉos al multaj inter

naciaj organizajoj partopreni kaj kontri
bui al ĝia sukceso, alportante, koncerne 

siajn specianojn la multvaloran kunlabo

radon de sia scicnco kaj sperto.

Tiu kunlaborado povos nome. efektivigi, 

prezantantc al la kongreso generalan ra

porton pri sia organizo, programo, labo

roj, la metodoj de ili aplikataj, la rezul

tatoj akiritaj, deziroj pri kunagado kun 
aliaj Asocioj.

La kongreson preparis du publikigadoj : 

la Enketu pri la Internacia Asociu, konsi
derata kiel socia s tu k tu ro , kies unua 

aperinta volumo entenas monografion de 

18 Asocioj ; kaj la Jarlibro de la Internacia 
Vifio, kolekto da pli ol 1500 pagoj, kiu 

enhavas noticojn koncerne 150 Asociojn, 

pri kiuj ciuj oni donis, kun analizo aŭ 

represo de I’ regularoj, resumajn notojn 
pri iliaj historio kaj laboroj.

l-a tagordo de la Kongreso de 1910 estas 
jena :

1-a. — Kunagado de Internaciaj Asocioj.

2-a. — Jura regimo de 1'internaciaj Aso

cioj (lega rekono, civila personeco, k. e.).

3-a. — Internaciaj sistemoj de Unuoj en 

l i sciencoj kaj en la teknikaj servadoj 

(unuigo kaj kunordigo de I’ sistemoj, me. 

tra sistemo, U. G. S. sistemo, tipoj kaj 
« standardisation »).

•l-a. — Tipoj de internaciaj organismoj 

(kompara esploro, avantagoj kaj malavan
tagoj de I'prezentitaj sistemoj).

5-a. — Internaciaj Asocioj kaj organi

zado de la bibliografio kaj dokumentado.

G-a. — Scienca terminaro kaj internaciaj 

li ligva joj (sistema terminaro de I'sciencoj, 

notacio, signalaro, internacia lingvo, scien
caj tradukoj).

La supraj demandoj, enskribitaj en la 
tagordon kaj esplorotaj en raportoj publi

kigitaj antaŭ la kongreso, estos diskutataj 
en generala kunveno. Tiu tagordo estas 

provizora. Aliaj demandoj povos esti aldo

nitaj. ĉ iu j demandoj de la konstanta pro

gramo povos okazigi komunikojn.

La organizo de la Kongreso estas komi

siata al komisiono, en kiu partoprenas du 

reprezentantoj de ĉiu anginta organizajo. 

La Kongreso konsistas cl kolektivaj mem

broj (societoj, asocioj, institutoj, oficejoj, 

revuoj, k. a.) kaj el individuaj inembroj, 

ĉiu  asocio prezentos raporton pri sia nuna 

stato: programo, organizo, labormetodoj, 

rezultatoj akiritaj. La sekretariejo de la 

Kongreso estas: rue de Ia Regence 3 bis, 

Bruselo.

U. E. A. estos oficiale reprezentata ĉe 
tiu grava Kongreso de S-roj H. Hodler, 

vicprezidento, kaj Abato Richardson, Vic

del, en Bruselo. Raporto pri la organizo 

kaj servoj de U. E. A. cstos legata. Aliparte 

la Esp. Centra Olicejo estos reprezentata 
de (i-lo Scbert kaj de S-ro Carlo Bourlet, 

kiuj raportos pri lingvo Esperanto kiel 

interkomunikilo. Aliaj internaciaj Esp. or

ganizajoj versajne ankaŭ partoprenos. Pri 

la movado mem, kiu naskis tiun unuan 

Kongreson, niaj legantoj povos ekscii el 

la verko de S-ro P. Otlet publikigata 

en n Esperanto ».

( R e o .)

U n iv e r s a la  K o n g re s o  de  la  

h o m a j raso j

En 1911 kunvenos en Londono Ia Uni

versala Kongreso de la homaj rasoj prezi

dota de Odler, profesoro de etiko socia 

kaj politiko en Ia Kolumbia Universitato 

en Nov Jorko.
La studo de la diversaj rasoj, kiuj entute 

ampleksas 1000 milionojn da homoj trovis 

en la pasinto gravajn malhclpaĵojn pro 

tradiciaj kaj religiaj antaŭjugoj kaj malfa

cileco de internaciaj interrilatoj. La Kon

greso intencas per kolektado de verkoj kaj 
per distingadoj pri la biologio fiziologiso 

kaj psikologio de la rasoj nun regataj de 

Europo kaj Ameriko, serĉi, kiuj estas Ia 
apartaj karakteroj de ĉiu raso kaj difini 

kiam oni povos trovi la ekzistadon de 

vera nacieco.

La celo de la Kongreso ne estas nur 

teoria sed ankaŭ filantropie praktika. Dum 

longa tempo la kolonia sistemo pusis la 

europaj n statojn kolonii Azion, Afrikon, 

Amerikon k. c. kaj febra estis Ia konku

rado inter ili por okupi kaj ekspluati 

novajn landojn. En tiaj okupadoj ofte raa- 

nifesligis la subpremado de la rajtoj kaj la 

mortigado de la enlanduloj. La Kongreso 

postulos ke la profesoroj de internacia 

juro iniciatu laboron por protekti la raj

ton kaj la vivon de ĉiuj homaj gentoj.

C. S.

I D E O J  6t F A K T O J

L a  p o l i t ik a j  p a r t io j  k a j  la  n u n a  s ta to  

< de  U r u g v a jo

De la tempo kiam Urugvajo farigis sen

dependa lando, ekzistas en ĝi du politikaj 
partioj, la Blanka kaj Ruga, kiuj ne havas 

alian celon ol guigi al siaj partianoj la pu

blikajn oficojn, sed kaŝante zorge sian ce
lon sub la patriota idealo, kiu tatigas kiel 

preteksto porla oftaj kaj ruinigantaj eivil- 

revolucioj.

Efektive, per la perforto, la Ruga partio 

atingis la povon jam de pli ol kvardek 

jaroj, kaj de tiam, pli malpli ĉiukvarjare, 

la Blankuloj militas; tiuj teruraj kaj ofte 

longedaŭraj revolucioj ne permesas al la 
lando progresi tiel multe kiel estus eble se 

la urugvajanoj estus iom jili pacemaj.

Ĉiukvarjare oni elektas novan prezidan

ton ; ĉiu prezidanto estas devigata pretigi 

por ta milito ; do estas nacia kutimo ke la 

maltriumfinta partio ne akceptas trankvile

la elektinton kaj batalas kontraŭ la nova 
estro.

La lasta revolucio okazis en la jaro 1904 

damnitenaŭ monatojn; malgraŭ tiu longa 

kaj sanga revolucio, baldaŭ eniris la lando 

en la progresvojon kaj oni povis esperi ke 
jam por ĉiam estis pasintan la militan pe
riodoj.

Bedaurinde, ne multe daŭris la paco ; 
post kvin jaroj denove la Blankuloj revo

lucias, la lando senhomigas, la komerca 

krizo pligrandigas ĉiutage minacante la 
nacian vivon, kaj kvankam gi ne estas 

dangera pro registara forto, la rezultatoj 
de la milito estas ĉiam bedaŭrindaj; do ne 

nur oni elspezas multe da mono sed an

kaŭ malmultaj el la migrintoj revenas 
hejmon.

Ne nur estas la Blankuloj kiuj pro pli 

malpli gravaj motivoj protestas nun kon

traŭ la nuna registaro sed la tuta sen

partia logantaro kiu deziregas vidi baldaŭ 

la finon de la nuna periodo, dum kiu la 

progreso atingita de antaŭ dek jaroj nu
ligas.

Antaŭ kvin jaroj Urugvajo meritis la no
nion « Sudamerika Francujo »; fiere la 

urugvajanoj nomis gin la plej libera respu

bliko; tiu fiereco jam malaperis kaj tiu 

nonio estas de longe forgesita. La persona 

libereco ne plu ekzistas ĉi tie, la sola or

donisto estas la policestro kiu anstatauas 
la prezidanton kaj arestas kaj ekziligas la 

personojn kiuj pensas malsame ol l i ; la 

liberpensuloj estas persekutitaj kaj mal
liberigitaj tute kontraŭlege, senprocese kaj 
sen punindaj motivoj.

Tiel oni vidis ke malgraŭ ke t estas tute 

libera la enirado, restado kaj foriro de 

ĉiuj personoj, en la urugvaja teritorio », 

alveninte ĉi tie multaj fremduloj de Argen- 

tinlando kiam tie okazis Ia morto de la tica 

policestro la ĉi tica policestro ne akceptis 
ilin kaj ordonis ilin enŝipigi; tiu nekrede

bla kontraŭleĝa. agado meritis la plej se

vera mallaŭdon de la popolo, kiu de longe 

kutimigis havi la plej grandan legan libe
recon.

Plie granda politika skandalo okazis pro 

honta afero : ĉi tie estas severe punitaj 

la hazardludoj; la polico devas zorgi pri 

Ia plenumo de la legoj kaj persekutadi sen
cese la hazardludantoj!!. Tiel granda estas 

la malordo, ke la policestro mem publike 

malfermis hotel-kazinon kie iris la plej 

altranguloj por ludi la malpermesatajn lu

dojn. La tuta jurnalaro protestis kontraŭ 
tia malkasita kontraŭlegajo kaj akuzis la 

prezidanton meni kiel kunpulpulo je la 

policestro; Ia skandalo atingis tiel gran
dajn proporciojn ke la jugisto estis devi

gata interveni fermigante la kazinon kaj 

arestigante multajn ludintojn.
Oni ne scias ankoraŭ pri la fino de ĉi 

tiu gis nun ne vidata afero; la proceso 

daŭras kaj la popolo atendas senpacience 
gian rezulton.

R .- V . Y d o y a g a .

L a  Ĝ e fu rb e s tro  de V ie no .
% %

K a ro lo  L u e g e r

D o k to ro

Vieno funebras, la antaue tiel vivgaja 

urbo ĉc la blua Danubio. Ĝi ploras pri Ia 

perdo de sia plej bona lilo, pri la morto 

de bona homo, pri sia erfurbestro D-ro 

Karlo Lueger. Vere neanstataŭigeble estas 
la perdo de tia viro I Kiel li ainis sian be

lan Vienon ! Per li Vieno igis gardenurbo; 

kie antaŭe estis dezertoj malbelaj lokoj, 

tie li kreigis ĉarmegajn parkojn kun pen

trindaj lagetoj, tie li kreigis Uorgardenojn, 

kiuj estas sanaj aerujoj por Ia logantoj de 

miliona urbo. Kiel multe li faris por la 

sociala bonforto de Vieno! Tion nur povos 

juste pritrikti la estonta historio! Kaj en la 

historio de Vieno ĉiam estos nomata unua

loke la. nomo de gia plej granda bonfa

rinto, de la pliriĉiginto de Vieno, de la ge

nia kreinto de Grand-Vicno, la nomo de 
1'ĉcfurbrstro D-ro K. Lueger.

Li estis karulo de luta Vieno kaj li vere 
meritis tion : sian tutan forton li sole de

dicis al la de li amegata urbo. Kiu iani ha

vis la fcliĉon aŭdi lin kaj paroli kun li, tiu 

devis admiri la genian oratoron. Kiel li 

ekflamigis la korojn de 1’ĉeestintoj! Ne
forgeseblaj certe estos por ĉiu aŭdinto 

liajn politikajn paroladojn, kompareblajn 

kun la oratoraj majstraj verkajoj de Cicero 

aŭ Demosthenes. Tiani li povis vere fulmi 

kaj tondri kiam li parolis kontraŭ la mal

kaldaj kaj kaŝitaj kontraŭuloj aŭ malami

koj de 1’patrujo, de 1’socicto ! Estis busaj 

bategoj, sed ĉiam li agis justege! Eĉ liaj 

plej kolerigitaj malamikoj povis nenion 

riproĉi al lia senegala karaktero, kaj mi 

opinias, ke tio ne estis lia plej malgranda 
gloro.

Li estis fidela servisto de Hahsburg kaj 

konvinkita patrioto. Li amis sian fortan 

Aŭstrion kaj sciis plenigi ĉiujn kun sama 

amo. Grandioza estis la funebra procesio, 
partoprenis eĉ delegitoj ambasadoroj de 

fremdaj monarkoj. La gloro de lia nomo 

transiris la limojn de lia vasta patrujo! 

Eternan monumenton li konstruis al si en 

la koro de sia dankeme popolo.

Alfred Si e b e n s o  i i  e  i n ,  (Wien).

P E D A G O G IO

L a  u n u a g r a d a j  le rn e jo j e n  R u s u jo

(Sekvo)

En la plej elementaj parohaj lernejoj oni 

havas nur du jarojn da lernado.

La ordinaraj nunaj paroliaj lernejoj same 

kiel la lernejoj prizorgataj de Zemstvoj 

estas plejparte unuklasaj kun tri fakoj : 

komenca, meza kaj supera. Por ĉiu fako 
oni difinas unu jaron, sed en la malsukce- 

santaj lernejoj oni lernas duoblan tempon 

eĉ pli kaj ne ĉiuj finas, la kurson ; precipe 

la knabinojn oni rapidas utiligi hejme; 

ofte oni aŭdas : n  Mi povis iri lernejon nur 

unu solan vintron ».

Kie tio estas arangcbla oni permesas al

doni kvaran fakon, kaj oni konsideras la 

kvarvintran kurson pli normala. Pri ciuj 

fakoj sin okupas unu sola instruisto, kiu 
devas iafoje sufiĉi por cento da lernantoj.

Tamen kiam la nombro de lernantoj su

peras GO, la zorgantoj ordinare aldonas 

alian instruiston, precipe se la lerneja 

donio posedas duan klascambron.

Kvankam ne multaj tamen ekzistas du
klasaj vilagaj lernejoj, kies laŭlega kurso 
enhavas kvin jarojn.

La plena kurso de ĉiuj urbaj lernejoj, 

daŭras ses jarojn : la lernejoj unuklasaj 
havas 3 fakojn po du jaroj; la duklasaj

2 fakojn en la l a klaso, kaj oni restas po 

du jaroj en ĉiu klaso; la triklasaj havas 

tri klasojn dujarajn, ĉe la kvarklasaj la 
unuaj du klasoj estas dujaraj.

Kion oni lernas ?

La instruaĵoj en la unuklasaj lernejoj 

estas: I)Mallonga ortodoksa katekismo kaj 
la Sankta Historio; 2) Legado ruse kaj an- 

tikvaslave ; 3) Skribado; 4) La kvar unuaj 

operacioj de raritmetiko kaj ; 5) Eklezia 
kantado laŭeblc.

Fervora kaj kapabla instruisto povas, 
per legado, interparolado — foje kun lu

maj projekcioj — ankaŭ per laborado en 

gardeno kaj ekskursoj doni plenigajn 

scilojn pri natursciencoj, geografio kaj his
torio; plie, instrui desegnadon, manlabo

ron, gimnastikon kaj laikan kantadon.

La instruajoj en la duklasaj lernejoj 

estas: 1) Ortodoksa Religio; 2) rusa ling
v o ; 3) Aritmetiko kaj praktika geometrio;

4) Necesaj scioj pri patruja historio kaj 

geografio ; 5) Kaligrafio ; 6) Eklezia kanta

do; 7) Desegnado; 8) Manlaboroj. En la 

urbaj lernejoj oni instruas la samon, al

donante al tio kelkajn sciojn pri tutmonda 

historio, geografio (I), kaj cl natursciencoj.

En la eksterklasa tempo oni rajtas ins
trui diversajn metiojn; se la lokaj urbaj 

societoj donas por tio ne malpli ol duonon 

da necesaj monrimedoj la mankajo estas 
tiam liverata de Regna Trezorejo.

Tie kie gi estas farebla, oni permesas 

manlaboron kiel aldonan instruadon en la 

eksterklasa tempo de 4 gis 8 horoj semajne.

Aliaj aldonaj, nedevigaj instruadoj povas 
esti enkondukataj en la lasta klaso de Tur

baj lernejoj kun permeso de M. P. K.

Tiamaniere oni lernigas plej ofte iom da 
« germana » lingvo en rusaj urbaj lernejoj 

Dank'al tiu lego, sendube, D-ro Naumenko 

en Vladikaŭkazo sukcesis arangi kurson 

de Esperanto ĉe urba knabina lernejo.

Instalado de lernejoj

Eĉ urbaj unuagradaj lernejoj ne ĉiam 

havas sian propran konstruajon kaj la vi
rga j estas ofte lokalaj en la dometoj de 

kamparanoj iafoje preskaŭ ruinigintaj, 
malvarmaj, malsekaj, haladzaj.

Dankal la troplenigo deTklasaj Cambroj, 
ofte malaltaj, oni suferas pro manko da 

pura aero. Zorgema instruisto povas ta
men rimedi eĉ al tiuj kondicoj, malfer

mante la aerumiloj n de lTenestroj aŭ por

dojn dum la lecionaj intertempoj kaj sen
dante la infanojn eksteren eĉ en la frostaj 
tagoj.

Ne en multaj lernejoj ekzistas ankaŭ 
meblaro, efektive taŭga por la lernantoj. 

Kurado kaj laboroj, la fresa aero ekstere 
feliĉe sufice sukcese korektas tiujn mal- 
taŭgaĵojn.

Fizika kaj psi fii ka stato de I'instruantoj kaj

instruatoj

Malbonaj higienaj kondiĉoj de multaj 
lernejoj inli uas pereige la sanon de geins

truantoj, generale suferantaj pro troa la

boro. Kia feliĉo kaj utilo estas por tiuj po

polaj pedagogoj, se ili povus ne nur ripozi 

meze de patruja somera naturo aŭ viziti 

iujn aliajn lokojn de Fgrandega imperio, 

sed eĉ konatigi reale kun aliaj landoj, aliaj 
nacioj, aliaj vivmanieroj.

La Societo por disvastigi la telinikajn 

konojn, jam fondis komisionon de Instruaj 
Ekskursoj, kiesoficejo trovigas en Moskvo. 

Somere de Ijaro 1909-* tiu ĉi Komisiono 

sukcesis vojagigi pli ol mil popolajn geins

truistojn en diversaj la n do j.----Oni ri

cevas enskribojn tiucele gis la komenco 
de Marto. En Rusujo estas jani popolaj 

geinstruistoj sciantaj Esperanton, kaj krede

ble, delegitoj de U. E. A. povos iel utile 

helpi ilin dum la libertempaj vojagoj. Kio 

koncernas la lernantojn multaj el ili, pro 

malbona hejma logado kaj ofte ankaŭ pro 

mankoj de lerneja instalado, suferas je 
okulaj malsanoj, skrofolo k. a.

Projekto de instruado, devina por ĉiuj tra 
. Ia tuta Husa Imperio 

Ankoraŭ la l«n de novembro 1907» al la 

Regna Dumo dela Ministro de Popola kle

rigado estis prezentita projekto pri la en

konduko de la elementa instruado por 

Ciuj logantoj del'Rusa Imperio senescepte. 

La 8:|“ de januaro 1908« tiu ĉi projekto 

estis transdonita alla Komisiono de Popola 
Klerigado, kaj aŭtune de Ijaro 1908' oni 

organizis specialan konsilantaron (el 12 
personoj) pri la instruado de Ciuj kaj gi 

ellaboris projekton de lego (154 artikoloj) 

pri la elementa instruado en la Imperio. 

Tiu ĉi projekto estas nuntempe ekzame

nata de Duma Komisiono pri la Popola 

Klerigado. Oni povas esperi ke fine de 

1’jaro 1910*. Rusujo ricevos novan lernejan 

legon. La Ministro de Popola Klerigado 

proponis al la zcmstoj klopodi pri tio, ke 

post IO jaroj oni havu kolekton da lernejoj 

servantaj ne pli ol por trikilometra radio.

Tiucele la lokaj organoj de memregado 

devas verki planojn de lernejaro en siaj 

regionoj kaj prezenti ilin al la Ministro, 

difinante la tempolimon je kiu tiu Ci plano, 

estas efektivigebla kaj kiom da lokaj mon

rimedoj oni disponas por tio. Se la Minis

tro povas aprobi la prezentitan projekton 
de loka lernejaro, ĝi donas helpmonon por 

ĉiu tuj fondota lernejo: en la lasta tempo 

la Ministro ioni pligrandigis sian bugeton 
de Popola Klerigado.

Nun en multaj gubernioj la Urbaj kaj 

zemstvaj t pravoj rapidas asigni monsu

mojn, por akceli la efektivigon de tutpo

pola instruado. Ne malofte jam okazas 

ankaŭ donacoj de privatuloj tiucele.

Atendante la arangon de lernejaro, sufi- 
ĉanta por ĉiuj Rusujanoj oni penadas dume 

helpi la popolan klerigadon per dimancaj 

kaj vesperaj kursoj por Ciuagaj personoj,

ne povintaj viziti ordinarajn lernejojn, per 

publikaj legadoj kaj paroladoj ofte kun 
lumaj projekcioj.

A. Ŝ a h a p o v  (Del. Kostroma).

lia pakto]
4  Marto, R o m o .  —  Grava konflikto ĉe la de

putataro inter deputato Chiesa kaj vicministro 
de rmilito generalo Prudente.

V e n e c io .  — Komencigas la proceso, dirita de 
la rusoj, pro la mortigo de grafo ivamarowsky.

j 5. Romo. — Inaŭguro de la LXXX belarta 
‘ekspozicio.

6 .  B e r l i n o .  — Granda popola manifestacio 
por la reformo de la balotsistemo.

8 . H u m e b u t e l l  (Germanujo). — La direk
tebla aerŝipo « Ruthanborg » falas teren kaj 
disrompigas.

9. R o m o .  — Duelo kun malgrava skrapeto 
inter deputato Chiesa kaj generalo Prudente. — 

Norvega deputataro aprobas salajron al la 

deputatoj po 3.000 kronoj por ĉiu kunsidaro.

10. V i e n o .  — Mortas urbestro Karlo Lueger.

A . T e l l i n i .

Homara Dataro
1320, Mortas Marko Pola, fama Venezia 

esploristo kaj maristo.— 17)12. La almozuloj de 

la maro almilitas Bielle (Holando). — 1814, 

Napoleono I» estas detronigita. — 1815. Nas

kigo de Ia germana statisto Bismark. — 1891. 

Mortas historiisto kaj poeto Ferdinando Gre
gon) vius.

792. Naskigas Karlo Ia la Granda (mori. 

28/1 814). — 1791. Mirabeau la plej fama 
Arnica oratoro mortas. — 1836. Naskigas en 

Lilian apud Olmŭtz, mineralogiisto Gustavo 

Czermak, profesoro en Vieno.

1G82. Mortas en Scviljo pentristo Bartolome 
Esteban Murillo.

1794. Batalo ĉe Raclavice ; Kosciuŝko ven
kas. — 182(5. Naskigas Zanobi Gramme, elpen

sinto de la dinamo-elektra masino.

46. Antaŭ Kristo, Julio Cezaro venkas la res

publikanojn ĉe Papso. — 1553. Mortas en llan- 
nover Antonio Korvino (Ra*bener) el Varburg 

(nosk. 1501) reformisto. — 1774. La partio de la 

Cordelieri disfalas; ekzekuto de Danion. — 1872. 

Mortas J. Morse, elpensinto de la telegrafio.

1119. Mortas Rikardo I» diritaj leona koro, 

Angla rego. — 1520. Mortas Rafaelo Saucie. — 
1625. Mortas Jakobo !•«, angla rego.

124. Mortas papo Benedikto VIII. — 1492. 

Mortas en Firenzo Lorenzo de Medici nomita 

« la malavaregulo ». — 1789. Mortas Petro 

Camper el Leido (nas. 1722) kuracisto kaj natu

ralisto, kiu starigis la teorion de la vizaga an

gulo por esprimi la malsamajn karakterojn de la 

homaj rasoj. — 1820. Mortiis Cezaro Karlo de 

Beaugency (nask. 1746) elpensinto de la aeros
tato kun hidrogena gaso.

13U. Poeto Petrarka esta* kronita en Kapi
tolio. — 17. Mortas en Vieno itala poeto Metes- 

tasio. — 1904. La religiaj emblemoj estas for
prenitaj de la francaj jugejoj.

1241. Granda batalo ĉe Lignica (Silesio); Tar- 

taroj venkas Ludovikon II*. — 1626. Mortas 

Francisco Bacono el Verulamio, filozofo. — 

1889. Mortas la fama hemiisto el Angers (nask. 

3/8 1786), Mihaelo Efigenio Chevreul. — 1619. 
Wilhelmo Harveg malkovras la sangiradon.

1793. Oni starigas la Komitaton por la pu

blika savo. — ISIS. Mortas en Parizo geo

metriisto Lagrange. — 1868. La angla militiro 

venkas imperiestron Teodoro el Abisinujo ce 

Arogi. — 1890. Mortas filozofo • Aŭrelio Saffi,

— 1899. Doktoro Bra anoncas la eltrovon de la 
mikrobo de la kankra malsano.

1434. Froto Savonarola estas malliberigita en 

Firenzo de la partio de la Palleschi. — 1713. 

Interkonsento kiu ĉesigas la militon de la tridek 

jaroj. — 1805. Interkonsento inter Anglujo kaj 

Rusujo (porte ankaŭ Aŭstrio kaj Prusujo) por 
forpeli la Francojn el Germanujo.

120'i Venezia Dogo Henriko Dandolo almilitas 

Konstantinoplon. 1798. Oni proklamas la Hel
vetian Respublikon.

1598. Edikto el Nantes, kiu starigas liberan 
kulton por la Hugenotoj. — 1605. Mortas Boris 

Godunov (nask. 1552) kiu disigis la rusan ekle

zion de Ia Konstantinopla Patriarkeco. — 1695. 
Mortas en Parizo fablisto Johano de La Fon

taine.

1685. Abramo Lincoln, prezidanto de Usono, 

estis inside mortigita.

781. Pipino estas kronata rego de Itulujo. — 

1797. Naskigas en Marseille fama aŭtoro kaj 

Statisto Adolfo Thiers. — 1903. Monas itala 
filozofo Johano Bovio.

A. T e l l i n i .

kai la Internaciaj Asocio;
d e  P A U L I O T L iE T .

Ĝenerala Sekretario de Ia Internacia 

Bibliografio Instituto

(I) Anka ii n i v ilaan instruisto tio ne povas esti m a l
permesata.

II

S t r u k tu r o  de  In t e r n a c ia j  A soc io j : 

I l i a  ce lo  ; i l ia j  d iv e r s a j t ip o j

D i f i n o .  — Estas malfacile doni plenan difinon 

de la Internacia Asocio.

Unua provo estis farata en la « Enketo pri 
Internaciaj Asocioj » (I). Konsiderante Ia Interna

cian Asocion en gia plenkreska formo, matu- 

rigintan, kaj en nia epoko generaligitan, oni 

alskrikis al gi jenajn kvin esencajn karakterojn :

I). La Asocio detfas esti internacia. Efektivaj 

membroj devas aparteni al diversaj nacioj. Oni 

ne povas konsideri kiel internaciajn la asociojn, 

kies alilandaj anoj estas nur kvazaŭ ekstere al
donitaj, kaj ne havante egalajn rajtojn kiel la

Por tiu enketo kunlaboradis la Centra Oficejo 
de Internaciaj Institucioj kaj la revuo Motive- 
meni socioIogi(/ue international. Tiu verko 
estas t tofita-: « EnqucMe sur les Structures so
ciala. L’Association Internationale ». Bruxelles
(I, rue du Musee), 1907, 327 pages.

enlanduloj. Tiaj estas generale la grandaj Aka
demioj.

Inter la Asocioj, kiuj alprenis la nomon « in

ternaciaj », kelkaj estas internaciaj laŭ sia celo 

kaj laŭ la tendencoj de la fondintoj; sed la anoj 

estas varbitaj en Ia sama lando, kaj intencas 
altiri al si aliajn nacianojn. Aliaj estas eksklu

zive naciaj laŭ sia organizo kaj celas interna

ciajn rilatojn, konsideratajn laŭ nacia vidpunkto 
(Ekonomia Internacia Unuigo).

2). La Asocioj devas esti malfermitaj por la 

similaj diversnaciaj elementoj, kiuj deziras aligi, 

se nur ĉi tiuj sin konformigas al la interkonsen
titaj kondiĉoj de Ia kontraktoj aŭ statutoj. En 

tiu senco la moderna Internacia Asocio estas 

utila, libera, por ĉiuj aligebla, almenaŭ por tiuj, 

kiuj atingis la postulatan gradon de kulturo. Ne 
povas do esti alkalkulataj al Ia kategorio de In

ternaciaj Asocioj politikaj Interligoj kiel la Tri
plici.

3) La Asocioj devas havi celon generalan, 

t. e. universalan, ĉiunacian, tutmondan, aŭ ka

pablan farigi tia. Ne estas vere internaciaj, en 
tiu senco, la Asocioj, kiuj havas celon nur re

gionan, kiel ekzemple, la Asocioj de la logantoj 

de la bordoj de ('Danubo, de la Pruth, aŭ de la 

Norda Maro. La celo devas esli tia, ke ĉiuj na

cioj nature sin interesas pri gi kaj partoprenos, 
se te men ili iel zorgas pri siaj devoj al si mem, 

kaj konsideras internacian solidarecon.

4) La Asocioj ne devas havi celon profitigan, 
en Ia kutima kaj jura senco. Tio forigas la pure 
ekonomiajn asociojn.

5) La Asocioj devas posedi permanentan ins

titucion, specon de reganta potenco, kiu vivu 

kaj funkciu konstante : ofico, oficejo, konsilan
taro, unuigo, komitato, komisiono, instituto, 

sekretariejo, k. t. p. Tiu karakteriza eco forigas 
nelongedaŭrajn kunvenojn, kaj eĉ Ia konven

ciojn kaj kontraktojn, kiuj ne necesigas unu 

solan aŭ centran institucion (komercaj inter
kontraktojn Internaciaj Kongresoj havantaj 

konstantan komisionon kaj reguligatan sinsek
vadon estas veraj internaciaj Asocioj. Okazaj 

Kongresoj, kies kunsidoj estas neniel ligitaj 

inter si, ne havas tiun karakteron konstantan 
necesan por fari el ili asociojn en la supre eldi
rita senco.

Ni povas konsideri tiujn kvin elementojn kiel 

provizoran difinon. Tiu difino povas konveni 

por la Asocioj, 'iiuj plenumas en Ia Internacia 

sfero Ia samajn funkciojn kiel la grandaj Asocioj 
de publika utilo en nacia sfero. Oni tamen ne 

•povas forigi cl la kategorio de Internaciaj Asocioj 
tiujn el ili,kiuj posedas nur kelkajn el Ia esencaj 
elementoj ĉi supre nomitaj.

D e v e n o .  — La deveno de Internaciaj Asocioj 

estas muldata al tre diversaj cirkonstancoj. Jen 

el unu centra punkto eliras, kaj ĉiam pli mal

proksimon disvastigas la ideo krci tian Asocion 
por la disvolvado deia nova ideo. Jen, kontraŭe, 

la ideo a nta ekkzistas en multenombraj negravaj 

centroj, kiuj ekinterrilatas por fondi ĉefan cen
tron : vidigas tiam kvazaŭa paralela puso en 
diversaj samaj aŭ malsamaj medioj.

Naciaj societoj aŭ grupoj ofte iniciatis Ia fon

don de internaciaj asocioj. La Internacia Asocio 

de Akademioj, ekzemple, devenas de la konsento 

ekzistinta inter kelkaj germanaj Akademioj. 

Tre speciala kongreso povas farigi Ia deirpunkto 
d e  g e n e r a l a  k o n g r e s o .  L a  kongreso d o  a p l i k a t a

hernio, ekzemple, devenis de tre speciala kon

greso : tiu de Ia hemiistoj de sukerfabrikado. Ia 

Societo, unue nacia, kreas filiojn, kaj poste ĉi 

tiuj kunigas en federacion (Internacia Federacio 

de la Blua Kruco). Agada Komisiono aliformi
gas kaj farigas konstanta Komisiono (Internacia 
geografia Kongreso). Internacia Komitato fon

dita deia kongreso farigas poste definitiva asocio 

(Internacia Ligo por virina voĉdonrajto). Ofi

ciala nacia Institucio estas altigata al Ia rango 

de Internacia Institucio : Ia « Oficejo p6r Ia pu

blikigado de doganaj tarifoj » estis unue ofico 

dependanta de la Ministro de Eksterlandaj Afe

roj de Belgujo. Internaciaj entreprenoj tre ofte 

naskigis de persona iniciato. La « Internacia 

Ierkultura Instituto de Romo », ekzemple, estas 
sulda ta al la iniciato de Ia rego de Italujo, kiu 

alprenis la ideojn proponitajn de Ia Amerikano 
Lubin.

La « Internacia Asocio de Katolikoj por la 
progresigo de Ia scienco » estis fondata en jena 

maniero : la tri protektantaj kardinaloj elektis, 

por la unua fojo, delegatojn el diversaj nacioj : 

ĉi tiuj starigis en Romo « Provizoran Iniciatan- 

tan Komitaton », kiu faru la necesajn klopodojn 
por la fondo kaj funkciigo de la Asocio ĝis la 
unua kunsido de la Asocianoj.

Ofte rimarkigis la influo de aliaj internaciaj 

Asocioj sur la kreadon de novaj asocioj. Ni citos 

Ia t nuiĝon de la Statoj por la Arbitracia Kor

tumo en Hago. Ĝi farigis modelo por la aliaj 

poste proponitaj juĝaj Kortumoj internaciaj : 
ekzemple, la internacia kortumo por maraj pre- 

najoj. La du Bernaj Unuigoj porla protektado: 

I) de industria posedrajto; 2) de artista kaj 
aŭtora posedrajto, influis unu sur la alian. Lii 

internacia oficejo por dokumentado pri specialaj 

fakoj eslis kreata speciale laŭ la instigo de la 
Internacia Bibliografia Instituto.

Kelkaj Kongresoj, kvankam ne portante iden

tajn nomojn nek sinsekvajn numerojn, devenas 

tamen unu de la alia: la Kongreso de Religioj 
en Chicago inspiris la ideon pri Ia Kongreso de 

religiaj sciencoj, okazinta en Stockholm en Ia 

jaro 1897; kaj el ĉi tiu Kongreso sajne devenis 

la Kongreso de Liberala kaj progresa Krista

nismo, kaj Ia Kongreso pri la Historio de Re
ligioj. . •

La historio de Kongresoj montras, ke, en la 
komenco, multaj ne okazas laŭ konstanta 

periodeco. Pli poste, ili farigas periodaj. (Inter- 
nacia Antialkohola Kougreso).

Ciu kongresa Kunsido, en sia unua, antaua 

formo, faras apartan tuton, principe aŭtono- 
man ; sed ĉc la fino de la kunsidoj estas nomata 

internacia komisiono por Ia publikigado de la 
aktoj kaj por la organizo de la sekvanta Kon

greso. (Internacia Kongreso de kriminala Antro
pologio). De Kongresoj naskigis konstantaj 

Asocioj. La tria internacia Kongreso de mutua

leco, ekzemple, proklamis en unu el siaj kunsi
doj la ekstarigon de la Internacia federacio de 
Mutualeco.

Oni penadis alkonduki ian sisteman ordigon 

en ia kreo de la Asocioj. En 1004, la Asocio 

internacia de Akademioj esprimis jenan deziron : 

Devas esti atente ekzamenataj la celo kaj in

deco de propono pri ĉia nova internacia orga

nizajo subtenota per monhclpado de diversaj 
Statoj ; eslas dezirinde, ke la proponoj pri Ia 

starigo de tiaj organizajoj. estu, antaŭ ĉia de

finitiva agado, submetataj al Ia Internacia Asocio 

de Akademioj. La realigo de tiu deziro estas tre 
malfacile aplikebla. Multaj asocioj renkontis 

grandegajn malfacilajcojn dum sia formigo : la 

anoj malrapide konvinkigis pri la utileco de la 

proponata celo; malamikaj grupoj forte kon
traustaris; oni timis, ke certaj politikaj influoj 

superregadis en la Asocio; oni disputis pri la 
centra sidejo; oni havis kontraŭ si asociojn kun 
similaj celoj, aŭ asociojn, kies tre generala 

celo entenis ankaŭ tiun de la speciala, nove 
proponita asocio.

" i ilji Bi iVnaui —̂ ■
(Daurigota).

A V I Z O
P o r  e b l ig i  la  a p e ro n  de  p ro k ra s t ito j 

a r t ik o lo j n i  p u b lik ig o s  la  s e k v o n  de 

n ia  fe lie to n o  k a j la  E speran to-M ova-  

d o n  n u r  en  la  p ro k s im a  n ". N ia j le 

g a n to j b o n v o lu  n i n  s e n k u lp ig i  p r o  t i u  

p ro k ra s to , k a u z a ta  de tr o a  m a te r ia lo .

(R e d .)

T R A  L A  J V I O H D O
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A L G E R O

La studado de Esperanto farante nin 
anoj ne plu nur de mallarga nacio, sed ek 

la tuta mondo, naskas en ni la deziron 

ekkoni kaj viziti nian vastegan terpatrujon 

malfermatan per la magia glosilo de lingvo 

komuna. Sed al multaj el ni venas sam

tempe akra bedaŭro, ĉar restas por ili 
neatingeblaj tro multaj landpartoj, tiuj

guste kiuj nin plej allogas pro sia malsi
mileco je nia konata proksimlandaro.

Tamen al la homoj por kiuj estas la 

foraj Amerik- kaj Azilandoj neviziteblaj, 
prezentigas, tuj ĉe la pordoj de nia mal

nova Eŭropo, regiono plej inda altiri nian 
atenton pro la diverseco de siaj vidin- 
daĵoj.

Nur je 24 horoj da marveturado de la 
francaj havenoj Marseille, kaj Port-Ven- 

dres, kun kiuj ĝin rilatigas ciutagaj vapor- 

ŝipoj. eĉ ne je duontago de la Hispan- kaj 

Italaj bordoj, Algerlando malkovras al 

niaj ravitaj okuloj ĉiujn mirindajojn pli

malproksime servatajn de I' vojaĝamantoj.

La belegeco de suda, riĉega kreskajaro, 

la majestaj perspektivoj de sovaĝaj altaj 

montaroj, la senhomaj, oceansimilaj, timo- 

naskantaj vastejoj de I’ granda Dezerto

Sahara, estas tri naturaspektoj kiuj plej 

diverse sed egale forte impresos la ^ v i 
zitanton.

Natura pordo de tiu mirinda lando, la 

urbo Algero sola, valoras mem la vojagon, 

kaj ĝi certe tenados longtempe la turiston 

ravitan de siaj nerezisteblaj ĉarmoj.

Bananta siajn piedojn en la profunda, 
riĉa bluego de la maro, kaj kronata de la 

senlima kaj senmakula lazuro ĉiela, Al

gero- la Blanka, la belulino, kuŝas, mole 

«fendata, sur sia lito de freŝaj, mallumaj 

verdajoj, ĉ iu j kiuj, alvenantaj el la pluva, 

sensuna kaj malvarma Nordo, ekvidis, sub 
la radianta kaj dolĉa sunlumo de decem

bra mateno, la fean urbon, similan je 

monto da blindiga, virga marmoro, kon

servas por ĉiam en siaj okuloj tiun apera
don de songo.

Ne malpli impresiga estas la urbo porla 

vojaĝanto alvenanta nokte, kiam sub la 

verdblua, stelplena ĉielarkajo, ĝi disvoli 

vigas, brilega pro siaj miloj da lumoj. 

Laŭlonge de la bordo kuŝas la longa
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fajrlinio de Ia bulvardoj, duobliganta en 

la akvo, kaj super gi, la multego da lum

punktoj dise supreniras, kvazaŭ por invadi 
Ia cielon kaj kunigi kun la tremetanta
popolo de la steloj.

Jam farmita de tiu unua aspekto, tuj 
kiam li komencas traviziti Ia urbon, la 

turisto iras de ravo al ravo. Trapaso tra la 

europa parto kun ĝiaj belaj, vivplenaj 

stratoj, giaj arkaĵaj trotuaroj borderitaj 

de rice provizitaj magazenoj, lin certigas 

ke ei tie, eĉ sen troa elspezado, mankos 
nenio por lia komforto.

Pri tio trankviliginte, li povos do sin 
allasi al la bonfaranta carino de la nekom

parebla klimato, kiu de Novembro al Majo, 
'te konas temperaturon p li malvarman ol 

i i  prodoj, nek p li varman ol 18 aii W gra

doj centigradaj. —  Estos do por ĉia Nor. 

dano vera plezurego promenadi sub la 

blonda, karesa sunlumo, laŭlonge de la 

belega bulvardo de kie vidigas la tuta 

havenego kun sia senĉesa movado de 
alvenantaj kaj forirantaj ŝipegoj ĉiunaciaj, 

kiuj rilatigas Algeron kun la tuta mondo-

Baldaŭ altiros la fremdulon la altaj 

kvartaloj, la mistera kaj silenta Kasbab, la 

araba urbo, antikva nesto de Piratoj, kun 

siaj mallargaj stratetoj, serpentantaj in

ter alpremigantaj vicoj de kalkpentritaj 
domoj spione rigardantaj per ferkradaj 

fenestretoj. Tie li povos observadi la mo

rojn tiel originalajn de la mistera, mus

lima popolo, kaj admiri la riĉajn restajojn 

de la maŭra arkitekturo. — Aldone al vizi

tindaj moskeoj, multaj antikvaj palacoj 
estis ankaŭ konservitaj zorgeme, kiel tiu 

de la Guberniestro, la Ĉefepiskopejo, la 

Biblioteko, kiuj en siaj Cambroj kaj inter

naj kortoj enhavas admirindajn ornama
jojn kahelajn kaj marmorajn de la plej 
Pura stilo araba.

Sed super ĉio, ravos la turiston la pro

menadoj en la ĉirkaŭaĵoj de la urbo, kaj 
pri tio, la rapidaj notoj de tiu ĉi artikoleto 
ne povas sufici.

Iam, oni iros laŭ longa bulvardo apud
mara gis la sablaj banbordoj de Saint- 
Eugene, aŭ oni suriros la montetojn de la

Bouzarcali, kaj de la pregejo « Notre 

Dame d’Afrique ». — Aŭ, oni malrapide 

supreniros la deklivojn de Mustapha, la 
riĉa kvartalo de la vintrologantoj kun 

ĝiaj blankaj, originalstilaj domoj, ĝiaj 
grandaj hoteloj nestigitaj en malluma ver- 

daĵo, meze de parkoj, kie ĉiuj floroj luk

sege kreskas, rozoj, diantoj, jasmenoj, 

daturoj, geranioj rugegaj, kaj palaj mi

mozoj, ĉiuj koloroj kaj ĉiuj parfumoj mik

sitaj. — De tie, la vido al la blankega urbo 

kaj, super la blua golfo, la negbrilaj 

montoj de Atlas, estas unu cl la plej belaj 

spektakloj.

Tro malmultaj estas ĉi tiuj linioj — Kiom 

da ekskurlokoj plej allogantaj restas, kiujn 

ni povas nur rapide citi : El-Biar, logata 

de riĉaj fremduloj, la Freŝa-Valo, la arbaro 

de Boulogne, kaj Birmandrels, kaj — pli 

malproksime — Maison-Carree, Fort de 

l’Eau, la promontoro Ma:ifou, aŭ, ĉe Talia 

flanko, la lromanaj Banejoj, kaj la bela 
arbaro de Balnem.

Tuta libro estus necesa por priskribi la 
bclajojn de la urbo Algero, kaj de ĝiaj 

ĉirkaŭaĵoj. Kaj nenion ĝis nun ni diris pri 

la pli malproksimaj ekskursoj en Alĝer- 

landon. Nur ĉe la pordo de la lando ni 

ankoraŭ trovigas. Sed tiu pordo sola valo

ras vojagon, kaj super ĝi flirtas nia espers- 
tela verda standardo.

Ni esperas ke niaj samideanoj ekdeziros 
koni tiun landon kies belajojn ni apenaŭ 

povis skizi per ĉi liuj linioj. Kiam ili in

tencos elekti vojaĝcelon, ili bonvolu me

mori, ke, « en Algero, ĉiuj Esperantistoj 

trovos sanigan klimaton, belajn vidajojn 

kaj bonajn amikojn ».
Viktor Dufeutrel,

(Del. U. E. A. Algero).

Por pluaj informoj sin turni : 

aŭ : Al la komitato de vintrorestado 
(Gomite d’Hivernage, I , rue Combe). 

aŭ : A l la Esperanto-oficejo, ĉe la « Conip-
toir Tunisian » de juveloj kaj artobjektoj arabaj, 

2, rue Saint-Louis,
kiuj respondos ĉiun leteron akompanatan de 

respondkupono.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIALA INFORMILO

5 4 3
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a d m i n i s t r a  f a k o

Grava Avizo.

. .  La tempolimo por la resendo de la

espondiloj al Oficiala Bulteno, No 5«, estas
(por Europo) 20» de Aprilo, anstataŭ 20»
ne Marto. Niaj Delegitoj bonvolu noti tion.

la respondo al tiu bulteno ne postulas 
specialajn klopodojn,ni tre petas niajn Del
ke .1. bonvolu tuj resendi fa respondilon! 

Etato de la Esperantianaro.

Je la 15a de marto la etato de la mem- 
aro de U. E. A. estis jena ;

Membroj por 1909 5.011
Eksigoj, nerepagoj, translokigoj, 

k. t, p .

Restas 

Novaj membroj por 1910

Sumo de la membroj je la 15a de
Marto

Je la oa de januaro estis 
Je la 5a de februaro estis

Tiuj nombroj havas kiel bazon la membro- 

lstojn ricevitajn de ni, sed kalkulante tiujn, 

*|uj estas ankoraŭ ĉe la Delegitoj oni povas 
diri, ke la Esperantianaro superas nun 6.300. 

’un rapide antaŭen al la sepa milo I

La cifero 549 en la rubriko eksigoj, 
^repagoj, k. e. koncernas ne nur la personojn, 

l^J °rniale eksigis aŭ rifuzis pagi la kotizajon, 
f? duonparte personojn, kiuj sangis lokojn, 
luj estis dependigataj de aliaj Del. aŭ kiuj

estis konsiderataj kvazaŭ eksigintoj pro oficejaj

hav ^aŭzoj : Kompense la cifero 1.454 en- 
vas parton de personoj jam membroj en 1909,

Del *fn^ IDlaĴ lokon> au dependigataj de aliaj

kiui tuto ' P DUlte ln ' ern nombro de personoj,

Komisionoj.
S-ro Heyd\veiliot- «

aldonita al la Junula Ĵ  e"  Rostock’ cstis 

S-ro E. Gasse, 

aldonita a. la K o m e r c a eS“S

Distriktoj.

Jen estas la skemo de & divWo ^

IS» k-’ Sti rlg“a de la Adlni" istn fako, laŭ 

vas ,E lJ ' “ HlatU,° formulata «k-
inio lin ioparto havanta komunajn

«esojn rilate al la agadkampo de U E

f o 3 ? : n! : a,r ŭ5 dc,e«ii° jn est^
l e - S  , ^  Ln ĈiU distrikt0 1;‘ de

legiton^ P° r dU jar°j distriktan dc-

funkodif rikt0j ĝis nun stari«ilaj en kiuj 
c*adas rondirantaj kajeroj estas jena j:

42- Skotlando (Enhavo : Skotlando kun Ir
lando provizore).

r»?riZnta An,J lllJ °  (Middlese*, Norfolk, Suf- 
folk> Essex).

ŭerkdtt Angl"Ĵ° (Surrc.v> Kenl> Sussex, Hants,
er 's, WiltS) Dorset, Devon, Cornvvall, So- 

'nerset), 
j  |

reford< ( ^ oucester> Monmouth, IIc-

'vick ,Dcrrb°P8hire’ Sln^ortl> \Vorcester, \Var- 

hampton^.ĵ’ ^ ° tls’ Lincoln> Leicester, Nort- 
brid"-p) ’ Unl'n‘?lon, O.vford, Hertford, Gam-

Kimrujo)e/,,(< ^ 9 ^ °  (f-heshire, Lancashire,

hUn?r^a AnStujo (Yorkshire, Durham, Nori
oj an<*» Cuinberland, Westmoreland). 

deni ! tinenta Germanujo (Orienta & Okci. 

AV  rU8uĴ°’ s,'lezio).

mio \f̂ ?i (" 'r,tn,nuĴ°  (Brandeburg, Pomera-

Ce / urg0’ LQl)cck)-- 
doi ri? ,GermanuĴO (prusa Saksujo, duklan- 

J Saksujo).

Saksujo (rega Saksujo).

G arujo  (regolando Bavarujo, krom Rejna).

Sud-Okcidenta Germanujo (\Vurtemberg,‘ 
Haden, Klsaz-Lothringen, Rejna Bavarujo).

Okcidenta Germanujo (Prusa Rejnlando, 
Vestfala). / ' •

Nord-Okcidenta Germanujo (Hannover, 
Oudenburg, Hamburg, Bremen, Braunsch\veig, 
k. t. p.)

Aŭstrio (Alta & Malalta Aŭstrio, Salzburgo, 
Tirolo, Stirio).

Bohemujo-Moravio (Bohemujo kaj Moravio).

Galicio (Galicio kuti Bukovino).
Hungaruja (Hungario kaj Transilvanio).
Adriatika (Kroatio, Sla von io, Bosnio-Herze- 

govino, Dalmatio, Istrio).

44. Okcidenta Francujo (Finistere, Cotes du 
Nord, Morbihan, Loire Inf.).

Normandio (Manche, Orne, Calvados, Eure, 
Seine-Inf.)

Aorda Francujo (Nord, Pas-de-Calais, 
Somme).

Parizo (Seine, Seine-et-Oisc, Seine-et-Marne, 
Oise, Aisne).

Orienta Francujo (Ardennes, Meuse, Meur- 
the-et-Moselle, Marne, Haute-Marne, Aube, 
Vosges).

Bnrgonio (C6te-d’Or, Vor.ne, Saone-et-Loire, 
Haute-Saĉne, Doubs, Jura).

Centra Francujo (Maine-et-Loire, Vendee, 

Deu\-S*'vres, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et- 
Cher, Eure-et-Loir, Sarthe, Mayenne).

Centro-suda Francujo (Haute-Vienne, 

Creuse, Correze, Cantal, Lozĉre, Haute-Loire, 

Puv-de-D6me, Allier, Nievre, Cher, Indre).

Sud-Orienta Francujo (RhOnc, Loire, Ar- 

dcche, Drome, Isore, Hautes-Alpes, Savoie, 
Haute-Savoie, Ain).

Sud-Okcidenta Francujo (Pyrenees, Gers, 
Landes, Garonne, Arriege, Tarn, Tarn-et-Ga

ronne, Lot-et-Garonne, Gironde, Charente, Cha- 
rente-Inferieure, Dordogne, Lot, A vej ron).

.Siida Francujo (Alpes, Alpes-Maritimes, Var, 

Bouehes-du-Hhone, Gard, Herault, Aude, Pyr<5- 

nees-Orientales, Corse).

45. Nord-Okcidenta Italujo (Ligurio, Pie
monto, Sardan io).

Nord-Orienta Italujo (Lombardio, Venezio, 

Emilio, Homamo).

Centra Italujo (Toskano, Mardoj, Ombrio, 

Latiurno).
Suda Italujo  (Napolitano, Sicilio, Malto).

Norda Hispanujo (Galico, Navaro, Viskajo).

Centra Hispanujo (Kastilio. Leono).

Orienta Hispanujo (Katalunjo, Oregono).

Sud-Orienta Hispanujo (Valencia, Murcia, 
Balearoj).

Suda Hispanujo (Andaluzio, Gibraltar, Es- 
tramaduro).

Portugalio .

47. Finlanda.
Centra Busujo (Gub., Moskvo, Pskov, T ver, 

Jaroslav, Kostroma. Vladimir, Nijni, Rjazan, 

Tula, Kalonga, Smolensk, Orel, Kursk, Varoneĵ, 
Zambov, frenza).

Norda Busajo (Arhanjelsk, Vologda, Olonej, 
Novgorod ; ne formita distrikto).

Okcidenta Busujo (Peterburgo, Estonio, Li

vona, Kurtondo, Minsk, Mohilev, Vitebsk, Kov
no, Vilna, Grodno, Pskov).

Poi ujo (rusa Polujo).

Suda Rusujo (Podolio, Volinio, Kiew, Ĉcr- 
nigov, Poltava, Ilnrkov, Ekaterinoslav, Taŭ- 
rido, Herson, Besarabio).

Orienta Rusuja (Perm, Orenburg, Ufa, 
Vjatka, Kazan, Simbirsk, Saratov, Samara, As- 

trahan, Don obi.).

Kaŭkazio.

48. Hanujo & Norvegino (provizore kuni
gataj).

Svedujo.
49. Nederlando.
Belgujo.

Svisujo.

Grekujo et Turkujo (Grekujo, Turkujo, Eu

ropa kaj Azia, provizore kunigataj).

Bulgarino & Serbujo (provizore kunigataj).

Rumanujo.

Entute 56 distriktoj.

Memkompreneble tiuj dividoj ne pre

zentas ion definitivan. Kelkaj landoj, pro 

malmulteco de Del., estis kunigitaj kaj pli 

malfrue devos esti apartigataj; kelkaj dis
triktoj, jam nun grandaj, versajne estos 

duonigataj. Tion ni faros laŭ la montroj 

de la praktiko. Pli taiigajn nomojn povos 

difini la Del. de la koncernataj distriktoj. 
Provizore, por la grandaj landoj ni uzis la 

nomon de tiu lando aldonante ĝian geogra

fian situacion (nordo, sudo, k. t. p.)escepte 

kiam la distrikto estas formata el unu sola 

tre karakteriza regiono (Saksujo, Galicio, 

Polujo). La malgrandajn landojn ni koin

cidigis kun Ia distriktoj (Svedujo, Neder
lando).

Citoj.

La jenaj Delegitoj ne respondis la du 

lastajn Oficialajn Bultenojn de U. E. A., 

nek sendis raporton pri sia agado :

S-ro H. Laisney, Del. en Caen.

S-ro Monkovvskv, Del. en Genstochoiva.

S-ro P. Schmitz, Vicdel. en Aachen.

S-ro II. Fischer, Del. en Gatatz.

S-ro E. M. Pape, Del. en Chicago.

S-ro Lacaille, Del. en liagneres-dc-Bi- 
gorre.

La jenaj Delegitoj ne sendis protokolon 
de la balotado, malgraŭ averto al ili sen

dita :

S-ro Szepe, A7eiu; S-ro Backman, Helsing
borg-, S-ro Radeck, Dresden-, S-ro Holms- 

troem, Eskilstuna ; S-ro \Varnier, Parizo.

Ni rememorigas al ĉiuj Del., § 19 de la 

Statuto de U. E. A.

Eksigo.

Ne respondinte du oficialajn leterojn de 

U. E. A., nek prizorginte la rebalotadon 

en sia regiono, S-ro Geier, ĝis nun Del. . 

en Graz, konforme al § 19 de la statuto, 
estis forstrekita el la listo de la Delegitoj.

Novaj Delegitoj.

Pro manko de loko la listo de la novaj 

Del., Asocioj kaj Entreprenoj aperos nur 

en la venonta numero.

DE II. E. fi.
A U G S B U R G  (B a v a r u jo )

2S Julio — 3 Augusto IDIO

DATO. — La dato de la Kongreso estis defi

nitive fiksita de la jando  28a de Julio gis mer

kredo 3a de Augusto.

KUNVENEJOJ. — La oficialaj kunvenoj 

okazos en la granda halo de Hioido « Palast- 
hotel, 3, Mohren ». Tie estos ankaŭ Cambroj 

por la Komitato, vendejo, skribado, komisio

noj, k. t. p. Akceptejo estos ĉe la stacidomo 

kaj ekspozicio en la urba (^ambrego.

EKSKURSO. — Malgraŭ ke U. E. A. arangas 

anta ii ĉio laboran Kongreson, estos tamen da

tinda parto por ekskurso kaj amuzaĵoj. Diman

con 31an estos ekskurso al F lisse n-Ne use h\van- 
stein (mondfama kastelego de rego Ludovi
ko IIa). Alian tagon estos organizata vesper

festo. Niaj Asocianoj povas do esti certaj, ke 

distrajoj estos lerte arangataj meze de la la
boroj.

KONGRESKARI OJ. — La Kongreskarto 

kostas 3 Sm. ; gi rajtigas al ĉecstado ĉe ĉiuj 
kunvenoj kaj senpaga ricevado de la Kongres

f o t o j .  Ni tre petas, ke ĉiuj niaj amikoj bon

volu ilin mendi kiel eble plej baldaŭ por faciligi 
nian taskon.

La personoj, kiuj ne povante ĉeesti la Kon

greso deziras tamen iel partopreni en gi povas 

farigi tuj de nun helpkongresanojt pagante
1 Sm. Helpkongresa karto rajtigas al senpaga 

ricevado dela Kongresa raportaro. I lelpkongresa- 
noj povos ĉiutempe farigi Kongresanoj pagante

2 Sm. plie. Ni tre esperas, ke multaj el niaj 
membroj bonvolos faciligi la financan arangon 

de la Kongreso, aligante kiel helpkongresanoj, 
en la okazo se ili ne povas mem alveturi.

LOGEJOJ. — Post kelka tempo estos eldo- 
nataj angiloj, laŭ kiuj oni povos precize scii la 

koston de la logado kaj nutrado. La prezaro 

estos dividata en 3 klasoj ; por ĉiu el ili estos 
eldonata kupono.

TAGORDO. — La plena labora programo de 

la Kongreso aperos en monato ju lio . Kongresa 

regularo estas en preparado. Ni tuj de nun pe

tas ĉiujn Del. aŭ membrojn, kiuj deziras fari 

proponon al la Kongreso, ke ili bonvolu gin 

sendi al ni kiel eble plej baldaŭ kun klariga ra

porto. La proponoj estos unue submetataj al la 
kompetentaj komisionoj.

KONGRESA ESTRARO. — La prezidanto

de la Loka Organizo Komisiono de Ia Kongreso

estas Rega Kortega Konsilanto Wolframt ĉef- 

urbestro de urbo Augsburg. La sekretario 
estas S-ro W . Beideck, Del. de U. E. A.

Krom tio estis. elektitaj la jenaj subkomi
sionoj.

1. b maneoj. — S-ro jugisto Zenger, prezi
danto; S-ro G. Zettler, regabanka librotenisto : 

S-ro Ch. Freund, urba reviziisto; S-ro Roeseli, 

policsekretario.

2. Amuzaĵoj. S-ro Krauss, artitekto, prezi

danto : S-ro Herbert, komercisto; S-ro P. En_ 

gla*nder, dentisto; S-ro Zettler, ingeniero. 

S-ro Arras, hotelisto; S-ro Rumpi, supera mu
zikestro.

3. Ekskurso. — S-ro Konsilanto \Veinmann, 

prezidanto; S-ro supera sekretario Arnold; 

S-ro Reisch, fervoja sekretario; S-ro Schmalz, 
librotenisto.

'i. Logejoj. — S-ro Arnold, urba supera se
kretario, prezidanto; S-ro W . Krauss, ark

tekto.

3. Akceptejo. — S-ro konsilanto Hauber; 
Lingenho*!, ingeniero, prezidantoj, kaj 20 gesin

joroj de la grupo.

6. Gazetaro. — S-roj redaktoroj Brunner, 
Aillenbrand, Rei t hma ie r.

7. Ekspozicio. .— S-ro A. Schott, librote
nisto ; S-roj \Yalther kaj Beck, ĉcfinstruistoj ; 
S-ro Weber.

8. O r nomaj oj. — S-ro J. Gŭnzburger, ko- 

mercisto, prezidanto; S-ro K* Nili, komercisto; 
S-ro W. Krauss, artikekto; S-ro Schilhavy, 

artgardenisto.

La grupo de Augsburg faras garantifondaĵon 

da 500 Sin. Krom tio la urbestraro kaj diversaj

urbaj rondoj mondonacos por Ia akceptado kaj 

arangado de la festoj.
*

* *
Laŭ la supraj informoj» ciaj membroj povos- 

konstati, ke Augsburgaj Esperantianoj vigle la

boras por arangi sukcesan kongreson. Oni helpu 
ilin kaj nin, aligante tuj de nun al la Kongreso.

Por la Administra fako,

H .  H o d l e r .

Esperantiaj Informoj

El la centra oficejo de U. E. A.

Lastatem paj farita jo j

Difino de la distriktoj. — Revizio de la 

numerado de Del. — Forsendo de letcro- 
cirkuleroj pri korektoj en la numerado, 

dependigo de subdel, k. t. p. — Forsendo 
de 80 rondirantaj distriktaj kajeroj. — For

sendo de Komisionaj rondirantaj kajeroj. 
— Forsendo de 800 Oficialaj Bultenoj kun 

aneksajoj.— Starigo de regularo pri infor
mpetoj (baldaŭ publikigota), k. t. p.

«
• *

Ai-ger (Afriko). — ĉiuj servoj de U. E. A. 

estos baldaŭ starigataj. Gvidlibro estas en 
preparado.

A m s t e r d a :»! (Nederlando). — La progresoj 
de U. E. A. estas tute kontentigaj; ĝis nun 
aliĝis 5 4  membroj.

D h e s d e n  (Saksujo). — La ĉi tieaj Espe

rantianoj starigis gastotablon. Bona ek
zemplo.

G e .nĉ v e  (Svisujo). — Laŭ la vidpunkto 
klarigita en n» 73, S-ro Hodler faris ĉi tie 

knrson pri historio kaj organizaĵoj de Es

perantismo. Tiu kurso estos siatempe 
publikigata.

G e n o v a  (Nord-okc., Italujo). — Nia fer

vora Del., S-ro Stromboli, aperigis bonan 

artikolon pri LI. E. A. kaj Esperanto en la 

jurnalo « CafTaro ». Bona Esp.-of. estis sta
rigita tie.

G u a d a l a j a r a  (Meksikio). — Nia Asocio 
bone progresas en tiu parto de Ameriko: 

ĉiuj servoj estas starigitaj kaj dudeko da 
membroj aliĝis.

Lton (Sud-Orient. Francujo). — En la 

gazeto « Le Succes » aperas bonega arti
kolo de S-ro L. Rigault pri U. E. A. El tiu 

artikolo rezultis tre multaj aliĝoj kaj in

formpetoj pri nia Asocio.

L e  C r e u s o t  (Burgonjo). — Okaze de la 

Burgonja Esp. Kongreso, aperos gvidfolio 
sub la aŭspicioj de U. E. A.

R i o -d e -Ja n e i r o  (Brazilujo). — La 2 2  fe

bruaro alvenis en Rio el Rusujo S-roj Jo

seph Michulo kaj Arno Ilavvard, Esperan

tianoj kiuj tuj serĉis la Del. en Rio S-ro 

Fauzcres. S-ro Querino de Olivciro, muzi
ka majstro, kiu estas prezentota al U. E-A. 

kiel -subdel. de Esperantio en Encantado 

ilin promenigis en la unua tago. Ili jam 

konversaciis kun multaj bonaj samideanoj 

de Rio kaj estas kontentaj renkonti tiel 

multajn samideanojn. Kiam ili renkontis 

S-ron Alckso Fanzeres, delegito de U.E.A. 

ili tuj prezentis siajn membrokartojn. Estas 

granda entuziasmo en la rondoj esperan
tistaj pro tio ke ili bonege komprenas kion 

oni diras al ili en Esperanto kaj kompre
nigas sin.

S.-Gravenhage (Nederlando). — La nom

bro de la membroj de U. E. A. atingas nun 

37. Imitinda ekzemplo. Se ĉiuj Del. agus 

same, nia Asocio rapide atingus sian de

kan milon. Aperis gvidfolio kun komerca 

prospekto en Esp.

S y d n e y  (Aŭstralio). — Gravajn progre

sojn faras U. E. A. ĉe la antipodoj de sia 
sidejo. La membraro kaj novaj Del. sen

cese kreskas. Kelkaj gravaj komercaj fir

moj aliĝis kiel Esp.-iaj Entreprenoj.

ESPERANTIA VIVO
Baptoj. — En Cadiz okazis solena bapto 

de la filo de nia Del., S-ro Garzon Ruiz; 

multaj Esp-istoj ĉeestis; orgeno ludis la 

« Espero ». — Preskaŭ samtempe okazis 
en Bukareŝto bapto de S-ro Cabrito Espe

ranto, filo de ges-roj Miluta Simon.

Morto. — Ni eksciis kun bedaŭro la 

morton de S-ro M. Burnev, nia sindona 

Del. en Melbourne. Ni sendas sincerajn 

kondolencojn al lia familio.

Ni tre petas, ke oni bonvolu liveri al ni 

ĉiujn injormo}n por tiu rubriko (naskigoj, 

edzigoj, mortoj, translokigoj de Esperan

tianoj), kiujn ni ĉiam plezure enpresos.

Esperantia Parolejo

Komerco kaj « Esperanto »

Laŭ mia opinio estus necese formi en 

nia gazeto specialan fakon por komerco 

kaj industrio, en kiu oni povas regule legi 
notojn pri la disvolvigo de la komerco en 

la ĉefaj kulturlandoj (ekzemple kiel la arti

kolo el la Japana Esperantisto) kaj pri in

dustriaj progresoj. Estis ja jam kelkafoje 

enpresitaj similaj artikoloj, sed vidante la 

grandan signifon de « Esperanto » por ko

merco kaj industrio (almenaŭ estonte) kaj 

aliflanke la intereson, kiun havos la legan

toj cl la komercaj rondoj je tiu fako, la 

raportoj pri komerco kaj industrio devas 

fariĝi pli regulaj kaj ampleksi plurajn lan
dojn. Se oni montras per ciferoj kaj skizoj 

kiamaniere la komerco kunligadas la na

ciojn, oni povas plej bone pruvi, ke jara la 

homaro formas grandan ekonomian ron
don, ke neniu lando povas ekzisti sen plej 

intima interrilato kun granda nombro da 

aliaj, aŭ kaŭze de importo de necesaj nu

trajoj, aŭ pro eksporto de industriajoj. La 

komerco do estas la plej grava kulturpor

tanto, la plej potenca pacamanto. En la 

nuna stato de disvolvigo ln plej granda 

parto de registaroj kredas necesan la pro
tektadon de la hejma industrio per altaj 

limimpostoj. Tiu opinio kondukas al ko
mercaj militoj, kiuj en lasta vico malutilas 

la vivkondutojn de ambaŭ landoj. Estas ja 
certe, ke enspezoj de impostoj, kiuj utilas

al la financoj de la stato, malfortigas kel

kajn klasojn de ŝtatburganoj kaj estas parte 
maljustaj. La ekzemplo de Anglujo montras, 

ke la industrio de diligenta kaj inteligenta 
popolo tre bone povas floradi sen limim

postoj, tamen la agado de la kontinentaj 

landoj kaj de Ameriko naskis en la koroj 

de multaj Angloj la deziron de protektim- 
postoj, ĉar ili timas la konkurencon de la 

aliaj kaj suferas iom per la importoj de la 
fremdaj nacioj.

Se oni rigardas la efikon de la limim
postoj el la mondekonomia vidpunkto, ni 

devas ekkoni, ke komercaj baroj nur ma

lutilas la progresadon de la homaro. Tiu 
Ci fakto devas instigi la esperantistojn kle

rigi la tutmondan komercistaron kaj pro

pagandi la liberecon de la komerco. Tiel 
agante ni ankaŭ prosperigos la esperan

tisman ideon en la komercistaro.

Mi promesas liveri al la redakcio notojn 
pri la germana komerco. Sed estas necese 

havigi kunlaborantojn samcelantajn el ĉiuj 
kulturlandoj.

W . A. V o g l e r  (Del. Hamburg).

* *
Tiu letero estis difinita por nia plebis

cito, sed pro ĝia intereso ni ĝin ankaŭ pu 
blikigis ĉie tie. Ni esperas, ke gi instigas 

alilandajn komercistajn samideanojn al sen
dado de oftaj komercaj raportoj pri sia 

lando.
(Red.)

de Esperanto
Jus aperis propaganda broŝuro pri la 

celo kaj funkciado.de la Instituto. Ni ĝin 

poparte represos, esperante, ke multaj 

legantoj de ESPERANTO profitos ĝin por 

partopreni en unu el la Ekzamenoj de la 
Instituto.

Celo

La fondo de 1’Internacia Instituto de 

Esperanto (Esperantia entrepreno) estis 

oficiale aprobita de la IV» Universala Kon

greso de Esperanto « por kreo de norma

laj lernejoj kaj internaciaj diplomoj ».
La Instituto konsideras Esperanton kiel 

vivantan lingvon de nun praktikan kaj de 

iu ajn uzeblan por ĉiuj internaciaj rilatoj. 
La Instituto havas la jenan celon :

l e Favori kaj faciligi plenan kaj profun

dan studadon de Esperanto kaj Esperan

tismo.
Prepari bonajn Esperanto-instruantojn.

2C Liveri al Esperanto-lernantoj divers
gradajn atestojn, kiuj montras ilian konon 

de Esperanto kaj Esperantismo. Liveri 

diplomojn al Esperanto-instruantoj.
3« Alcentrigi praktikajn informojn pri 

instruado de Esperanto por la utilo de 

siaj diplomitoj.

Diskonigi kaj uzigi bonajn metodojn por 

la instruado de Esperanto, inter alie kaj 

tre speciale la parolan metodon.

4« Zorgi por ĉie konservi kaj ĉiam pli

grandigi internaciam unuecon de la lingvo, 
speciale en elparolado kaj esprima klareco.

5« Organizi, kie estas eble, praktikajn 

lernejojn de Esperanto kun la helpo de 

siaj diplomitoj por laŭeble havigi al ili 
laboron.

Por havigi lernantojn al tiuj lernejoj la 

Instituto faros reklamon kaj propagandon 

por Esperanto, speciale en tiuj regionoj, 

kie ankoraŭ ne ekzistas esperanto-so
cietoj.

6® Favori kaj laŭeble organizi interŝan- 

ĝojn de instruantoj de lando al lando kaj 

rondvojaĝojn de paroladistoj aŭ kursfa- 
rantoj.

7« Ekstarigi internacian Esperanto-uni- 

vcrsitaton komencante per organiz o de 

someraj kursoj kaj ekzamen-kunsidoj okaze 
de esperantistaj kunvenoj kaj speciale de 

1’Universalaj Kongresoj de Esperanto.

La Instituto konsideras kiel sian labor

kampon ĉiujn landojn de la mondo kaj 

kunlaboras kun la. Universala Esperanto- 
Asocio por ebligi ĉiam pli vastan realigon 

de la interna ideo de esperantismo, kiu 
estas nedisigeble ligita al la vivo de la 

lingvo mem.

Sperto

Jam de la jaro 1907 funkciadas Ia Insti

tuto. Jam ĝi preparis kaj ekzamenis mul

tajn kandidatojn, kiuj poste farigis utilaj 

instruantoj de Esperanto.

La Instituto organizis unuan serion de 

someraj kursoj en Chautaukua (New-York) 

en 1908 okaze de 1’unua nacia kongreso de 

nordamerikaj esperantistoj. Ekzamen kun

sidojn ĝi organizis ĉe diversaj aliaj naciaj 

kunvenoj kaj ĉe la V» Universala kongreso 

en Barcelono, kie ĝi ricevis tre grandan 
sukceson (I).

La Direkcio de flnstituto povis jam fari 

multajn kaj detalajn observojn pri la stu

dado de la lingvo en la diversaj landoj kaj 

konservas nun ĉe sia centra oficejo en 

Genevo interesan kolekton de dokumentoj 
kaj precizaj statistikoj kiuj ebligas al ĝi 

doni utilajn konsilojn aŭ informojn.

La Instituto jam profitis tiun sperton 

efike helpi studantojn en multaj landoj 

per koresponda konsilado proponado kaj 
korektado de ekzercoj, k. t. p.

O rganizo

En ĉiu distrikto la Instituto estas repre

zentata de jugantaro konsistanta el 3 per

sonoj (unu ĉefjuĝanto, du helpantoj) mem 
diplomitaj. Al ĝi sin turnu ĉiuj personoj, 

kiuj deziras ekzamenigi (Vidu la liston sur 

la lasta pago). Tiu jugantaro ekzamenas la 

kandidatojn por la diversaj ekzamenoj, 
proponas la notojn al la direkcio, alcen

trigas ĉion, kio koncernas la Instituton en 

la sama distrikto.

La sidejo de la Instituto estas en Geneve 

(19, Pont-d’Arve), kie ekzistas kompetenta 
jugantaro por ekzameni ĉjujn skribajn 

laborojn kaj decidi pri la livero dela ates
toj kaj diplomoj. Tiu jugantaro konsistas 

el lertaj esperantistoj el diversaj nacioj.

(i) (Vidu la Oficialan Raporton de (Kongreso, 

la Raporton eldonitan de « Liagvo Internacia » 

kaj la gazeton « Esperanto », oficialan! organon 

de Prostituto.)

La lingva aŭtoritateco de la Instituto estas 

certigata per Helpa Konsilataro, en kiu 

trovigas plej fame konataj Esperantistoj, 

kaj per la vortoj diritaj de D-ro Zamenhof 

pri la Instituto ĉe ĝia solena kunveno en 
Barcelono la 7»» de Septembro 1909.

La gazeto « Esperanto » estas Ia oficiala 
organo de Ia Instituto.

(Daurigota.)

REKLAMO
TARIFO

Unu pado . . §  240 I l/8  kolono , 
Unu kolono . Atx 1

paat 
kolo 

t/»  — 
1/4 -

40
20
IO

1/16 —

t/a4 —

S S

2.50
1.75

Rabato da io  «/o Por reklamoj, a5 o/o 
por ia  reklamoj ; 5o o/o por s4 reklamoj. 
Nenia alia rabato aŭ prezo konsentata.

Sin turni al la Administrejo, IO, rue do la 

Bourse, Gentve (Svisujo) aŭ al la gene
ralaj agentoj : G. Warnicr, 15, rue Mont
martre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); C. 

kaj G. Browne, VVellington St.,Strand, Lon

don (Anglio)-, Germana Esperanto-Librejo, 
Rathausstr, Leipzig (Germanujo); Traduka 

Oficejo, 6 Schleinitzstr, Bromberg (Germa

nujo) ; Librejo Saĥarof, Tverskaja 29, 
Moskvo (Rusujo).

ESPERAN TO esta» la plej bona internacia 
reklamilo por ĉiu j komercistoj, industriis
toj financistoj, aferistoj,

Ĉar g i estas la plej legata el t iu j Esperantaj 
gazetoj,

Lar gi havas legantojn en 44 landoj de Vter
globo,

Ĉar ĝ i estas la oficiala organo de U. E . A.

kaj estas uzata de tiu j Delegitoj, Kornu- 
 ̂ lo j, Esperanto-Oficejoj.

Ĉar ĝ i estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 

kies tiun numeron legas ne unu persono, 
sed multaj, te la kursoj, grupoj, k. a.

A VIZO. — La Administrejo sercas en tiu j 
lokoj bonajn reki amo-m a k i eristoj n. Oni sin 
turnu al ĝ i p ri la konditoj k a j p luaj infor
moj.

A i\ OIS CE r o j
TARIFO

K o r e s p o n d a d o ,  —  Unu enskribigo £  0.30 
(fr. 0.75).

PI =  poŝtkartoj ilustritaj; L =  leteroj; 
PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  S i  p r o p o n o j ;  K o m e r c a j  r e k l a m o j .  —  

Unu linio (iO literoj : & 0.15 (fr. OAO).

Por tiu j anoncetoj, rabato da 10 %  por 

3 enpresoj, 25 %  por 12 enpresoj, 50 %  por 
2k enpresoj.

N iaj abonantoj rajtas unu enskribiĝon por 

korespondado aŭ dulinian anonceton senpage.

NOTO. — ĉia anonceto estos sendata, 

antaŭ la 5» kaj 20* de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Espe* 
ranto-Oflcejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 
internaciaj poŝtkuponoj.

H I o r e s p o n d A d o

G e r o n a  (Hispanujo). — S-ro F. Plana, Mer- 
cadcro 9 po 2.

Vladik a u k a /  (Kaŭkaz., Rusujo). — S-ro D. 

Ciskarauli, « monopol », PI. (kun neŭropanoj).

D u n a k . f . l d v a r  (Hungarujo). — F-no A. Stau- 
ber, P I .  / i .

A v l o v  a o C e m  e r n o  (Herzegovino). — S-ro M .  J. 
Koprivika, komercilo, PI.

A t ĉ e  (Smyme, Turkujo). — S-ro Komal- 

Eddin, direktoro post. kaj telegrafo PK. L.

S o f i a  (Bulgario). — S-ro Milĉo Ueorgiev, 
Gara-Sofia, L. PK. PI. PM.

H i r s c h k e l d e  (Saksujo, Germunujo). — S-ro 
R. PlennigNverth. L. PI.

Prama (Bohemujo, Aŭstrio). — S-roK. Bohaĉ, 
Str. Komensky 5, Vinohradv, PI.

F e n c e - o n - u r n i . e t  (Anglujo). — S-ro John 

Simpson, Spen Barn Collage (kun .samideana fo- 
tografanto).

P r o s t e j o v  (Moravio, Aŭslrio). — S-ro V. Va
rika, Stud, Florian placo IO, PK. m

Looz (Polujo). — S-ro K, Orzchovski, str. 
Piotrkovska 242.

P e c k  a  (Bohemujo, Aŭstrio). — S-ro Antonio 
Sturn, PI.

M o s k v o  (Rusujo). — S-ro Pavelo Burlakov, 

Meilij kuslovskij per. dom. 7 (kun gestenogra- 
Astoj).

Nancv (Francujo). — S-ro S. Subliner, stud., 
rue de Mon-Desert, 38.

C l !  ATEAUREN AR D - E N « P rO  VENCE (FrtttCUĴo). —

S-ro Fernand Nivolas, PI.

B a r c e l o n o  (Hispanujo). — F-noj E. A. kaj 
P. B., Str. Olla 80.

W e i m a r  (Germanujo). — S-ro R. Auerbach, 
Sedanstr. I. PI.

Aidin (Azia, Turkujo). — F-no Lea Nahmias, 

Alliance Israelite, PM.

B r n o  (Moravio, Aŭstrio). — S-ro Vii. Pitucha,
PI.

B o s k o v i c e  (Moravio, Aŭstrio). — 'S-ro Jos. 
Brezka, stud., Placo 9.

S i m k e r o p o l  (Rusujo). — S-ro S. J. Chelehi, 
poŝto restanta, PI.

T r i e s t e  (Aŭstrio). — S-ro Valeriano Pohusta, 

Via Alessandro Volta, I O-I, PI.
PORTSMOLTH (Anglujo). — S-ro Geo Bryan, 

instruisto de soldatoj, Boy Scouts iieadquarteni,

Marmion Rd, PI. 4.

Paris (Francujo). — S-ro L. Vincent, 250, 
rue de Belleville, PI. (kun nefrancoj, nebohc- 
moj). ; '

N. A l e k s a n d r i o  (Lubi. gub., Rusujo), — {S ro 

P. Kavczin, PL, 4 (kun neeŭropanoj).

D r e s d e n  A. (German.). — S-ro M. Ueoajg, 
Starkengasse, 14, PL 1 "h

O d e s s a  (Rusujo).— S-ro V. Fomenko, Posto
ficejo, Posta kesto 1 5 5 5 , PM. PL

Parc-Saint-Maur (Francujo). — S-no Van- 
derielle, 5 6 , rue du Petit-Bois, PI. (kun ne 
francoj).

B o u l o g n e - s u r - M e r  (Francujo). — S-ro Victor 

Haignere, 149, rue du Moulin-a-Vapeur, PI,
Pecka (Bohem. Aŭstrio). — S-ro Josef Kr3- 

marik, 5 , PL

M i l a n o  (Italujo). — S-ro F. Castelli, viale 
Volta, 8 (pri teatraj aferoj).

K r a k o v o  (Galicio, Aŭstrio). — S-ro Antonio 

Grabski, st. Kanonieza, PI.

H



ESPERANTO

a p e t o j  l t a j  P r o p a n o j

KORESPONDADO. — S-ro Jullirn A u c tio ,

17, rue de Turin, PI., vojagas tra Francujo kaj 
povas sendi al siaj korespondantoj vidajoj n el 

la plej interesaj francaj urboj.

MARKOJN portugalajn kaj hispanajn no

vajn serĉas aĉeti kaj dez’ proponojn E. l liizscli, 

Schillerstr. K», III, (iera, K. ((iermanujo).

K O 11 US P( i N I) A N T A J S A MID E-A N O J .D a n 

kante tre kore pro la grandnombra transsendo 

de PI. nii bedauras devi sciigi, ke ne cstos ebla 
al rni respondi ciujn. Konsulino p. virinoj L. 

Kaergel, Leipzig.

F>()HTRETO GRAFOLOGIA. — Sin. 0.50,

Odette Meyer, La Rochelle.

^PARMONO 4% . — Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Langcstrasse, 27, Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fraŭlinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Carma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de Tfama (teneva lago 
(France ,  Esperante, germane, angle). Adr. : 
S™ Vittel, prof. « La Vcgnetta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo).

POR JUNULOJ. — F. I.. G. Marechal, R.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; biliardĉambro,
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

Lernejo por Franca & Esperanta  

lingvo j. — En Morges (Franclingva Svis.) 

apud la mondfama Geneva Lago; belega vi
dajo; trankvila restadejo. Esperanto-ofi

cejo Si societo cn la urbo. Favoraj kondi
coj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 

Por ciuj informoj, oni sin turnu al la 
adreso : Fn° A. Richardi,Esperanto-domo, 

Morges, au al Esp. Ofie. de U. E. A., S-ro 

Jayet (Morges).

'* INDUSTRIA AGENTO posedanta seriozan 

klientaron, vizitanta orienton, centron kaj su

don de Frati cujo, proponas sian kunlaboradon 

al fremdaj firmoj por riprezenti ilin en Fran

cujo.
Proponas ankan deponejon por industriajn) 

afi komercaĵoj. Skribi al S-ro Macary, 27 strato 

Bonnand, Lyon, Francujo.

KAICIJKO. — Samideano voja ganta tra la 

regiono karnatika de Brazillando, sin proponas 

por areto pogranda de kafiĉuko kaj mangabo. 

Skribi por ricevi detalojn al S-ro Panio Ucr- 

ihelot,leopoldina, (lova/, Braziljo.

PENSIONO. — Genevo (Svisujo), Villa bs 

Melezes, i 7, chcmin des Chenes. Pensiono por 
fraulinoj, saniga situacio, erernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de la edukado. Hejma 
vivado. Por pluaj detaloj sin turni al la dirci - 

torino.

Komercaj rcltlamoj

AGENTECON por fremdaj firmoj deziras fir

mo havanta urbcentran kontoron kaj vojaĝiston 

vizitantan eksportistojn kaj fabrikistojn. A. Re

verie)' and Co, Manehester.

ATENTU ! — Niaj gesamideanoj dez. kores

pondi kun eksterlandaj geamikoj. Nia grupo 

garantias ke ĉiu ano luj respondas. Skribu al la 
Oficejo de Esp-Socicto-Zamenhof : Hotel Stadt 

Johannesburg, Guerlitz. Germanujo.

PROPAGANDO. — Norman, G. Mills, IIey : 

field, Burvvood. Vic. Australia, deziras havi, 
kiel propagandiloj, Esp. junulojn de ciuj lan

doj. Al ĉiu kiu sendos jurnalon kun sia adreso

li respondos per bela karto de Aŭstralio.

KORESPONDADO. — S-ro J. Pirot, ins

truisto, Ardenles (Indre, Francujo) petas adre

sojn por siaj lernantoj de ChAteauroux kaj Ar- 

dentcs. 'Fuj respondos.

DELEGITOJ. — Prezarojn petas Rotterdams- 

che gcreedschapbandel, Nieuve Markt, U , Rot

terdam, Nederlando. Societo por la vendado de 

iloj kaj masi noj por budistoj.

AL GESAMIDEANOJ. — En Odessa (Rusujo)

estas a ra n gota somere glanda industri-trrkul- 

tura ekspozicio ; pro tio loka esp-ista rondeto, 
partoprenante ĝin,. petegas ĉiujn gesamidea

nojn sendi al regiona Del. (S-ro Fomenko, post

oficejo, p. kesto 15Tti) ĉiuspccajn eldonajojn 

(gazetoj, libroj, prezaroj, p. kartoj, folioj, mar

koj, k. t. p.) p. I ekz.

Silkaj esperantaĵoj. — R. Pejraud, 

Vicdel. U. E. A., 54, rue de la Prefecture, 

Saint- Et i e n n e, Fra n c u j o.
Flageloj, kravatoj verdstelumitaj [)or sam

oj, 5modeloj. — Atlasa rubando, kun verd

stela desegno, por sam-inoj.-^ Vualskarpoj 

esperantistaj, el blanka gazmuslino. — 

Bildoj teksitaj cl silko, veraj teksaj ĉefvcr- 
koj. — Kontraŭ I respondkupono, oni ri

cevas silkan flageton kaj la ilustritan pre

zaron.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ. — Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Germanujo ; Leipzig, Langestr. 27.

9 LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 

Sni* 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 

Germanujo, Leipzig, Langstr., 27.

150 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sm.
4.50 (100,3 Sin.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto, Germanujo, Leipzig, Langestr., 27.
. ________ ________________________________ S---------------------- i----

INTERNACIA PROPAGANDA KORES- 

POND-POŜTKARTO, seslingve kun belega 

bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po 

50 ekz. Sm. 0.55; po 100 ekz. Sin. 0.90; IODO 
ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankan 

postmarkojn ĉiunaciajn, transponilojn kaj Esp- 

ĉckojn: Germana Esperanto-Librejo, Kojn i g- 

str. 19, Leipzig, Germanujo.

VERDA STELO INTERNACIA. — Monata 

ilustrita jurnalo, por literaturo, arto, s< i ‘nco, 

muziko, interesajojn socia progreso, k. t. p. En 
Esperanto, 20 pagoj. Jare por 5 kuponoj, ;«ŭ 

50 Sd. Ni akceptas ĉekojn.

N orda Stelo lnternacia, Miller, Missouri, l :.

S. A. 1

POK ALETOJN paperajn kun Esperanta 

enprcsigo (tre taŭga propagandilo i)ornia alero) 

dissendas afranke 100 por 1/2 S, memkostoj. 

S-ro E. Ulitzsch, Gera R. (Germanujo).

| RASA & INDUSTRIA
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•f-jf SI PUNKINO, Scvcr, j .  d., lia  saj o
w TI

2 £ I Ia vigas d ivcrsa j n rasojn de A nscroi ? 
x ~ Anasoj, Kokinoj kaj Kokoj, k. t. p.
fi •—a
%r§ Apartan prezaron por ovoj oni sen- 

das laŭ la postulo.

Por la Higieno l e  u n e t o
(lavajoj, higieno cle 'huso, la haŭto, lavado 

(le suĉinfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

C O A L T A R S A P O N IN E  L E B E U F
RAVONNE (Francujo)

Kiun giaj antisepcaj, deterŝivaj kaj cika- 

trigaj proprajoj akceptigis ĉe la Parizaj 

Hospitaloj.
En la apoteka jo j — Atenta la iniitaioin

Bad ReichenhaH
La perlo de la germanaj alpoj, mondfama 
salakvo-banloko, klimata kuracloko. 
Plej grandaj pne uni a taj cambroj kaj in- 
halacejoj de la mondo. Jara vizitado : pli 
ol 35.000 personoj. Sezono : Majo-Okto- 
bro. Kuracado de m<dsanoj de la spi
rorganoj,  astmo, emfisemo,^ kormalsa
noj, virinsekson skrofolo, nihilo artrito, 
reumatismo, resanigado, llicenhava 
amuzprogramo. 250 kilometroj zorge 
bonstataj promenadvojoj en la tutan Car
melan cirka ua jon. Gvidfoliojn oni bon
volu postuli de la Esperantista (impo Bad
ReichenhaH.

STENŬ&lFlfl GAZETO ESPERITA
(instruaj folioj de sistemo A oro)

enhavas metodan lernolibron de internacia ste

nografio aoro kaj multon da artikoloj skribitaj 

per tiu sistemo.

Jara abono 30 Sd. (-i ini. respondkuponoj

Por abonintoj de STUDENTO (I Sni.) 

senpage!

Oni mendu (aldonu 3 iut. respon'!, kuponoj) 

ĉe administracio de STUDENTO. Rraba II- 

516, Bohemujo. Rabato al grupoj !

TRE H M  KUJ GRAVA
FIRMO de VISOJ, LIKVOROJ KAJ 

SPECI A LAJOJ
en D IĴO N O  Colc-d Or (Francujo)- 

deziras agentojn, seriozajn, agemajn, kun 

bonaj referencoj.

Tre favoraj kondicoj 

Oni skribas Esperante. Sin turnu al Sro J. 
Moron, Delegito U. E. A., Agencourt, apud 

Nui I s (Cotc-d’Or, Francujo).

P i  I i l i i  E G L I S  H O T E L O
IV . B I I IN T E R N A C IA

l i ,  rue Bachaumont (Bourse) 

Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 

Bulvardoj. 90 ĉambroj. I re moderaj prezoj.
Svisa mastro.

Oni parolas Esperante.

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Jara Ko litajo
2 dolaroj (4 §)

Membroj havas 
la jena jn  

profitojn :

Ricevi in form ojn  
cl ĉiu j landoj

Konatigi an taŭ  ol 
forveturi 
eksterlanden

C H A R T E R E D  A-D. - 1900

I

PROPAGANDAJ F O T O G R A F I O J
Ciuj Esperantistoj devas tuj mendi la novan 

eldonon de Ia poŝtkartoj kaj fotografa joj de la 

Esper. Gazetaro, eldonitan de la Esperantista 

Gruparo Berlina.

100 poŝtkartoj kostas . . . .  1.70 Sni.

IO fotogra faj oj ('i0sur 30 n") 3.75 —

Sin turni al S-ro SOSTMANN, Berlin, Nw . 

87, Lcvetro\vstr. 23.

S in jorinoj
Sinjoroj

estos akcentataj 
por membreco 

Prospektoj 
kon t raii a fran k pago

(senpage al la s lie pti/e uloj)
‘̂ Adresu leterojn kaj 

m onon al

S e k re ta r io  fie C. C . C.

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

In lcrŝangi revuojn , post

ka lku li, postmarkojn

fo tografajojon,plan tajoj n 

insektojn, k. t. p.

Miivrauke, Wisconsin,  U. S, A.
Vojo por a lig i I. Skribu vian nomon

I

RAZILOJN, T R A N C A J N ,  k, t. p,
A ĉ e t u  r e k t e  e l S h e f f ie ld

A N G L U J O

i KONTRA U POŜTMANDATO POR §  6

Ni ekspedos afrankite tri belajn bonegajn ra
zilojn. Sendu respond-kuponon por kalalogo.

F.-P. Goodw in and  Co, 25, Iloivard 
Streci, SIIEFFIELD, Anglujo.

kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu la temon pri kiu vi deziras 
korespondi. — 4. Sendu la kotizajon ( i  § ) per 
ĉeko au poŝtmandato. Via nomo estos enskribata 
kaj vi ricevos ĉiujn papeiojn kaj ekz. de Globe 
Troita' kun la plena listo de ^tembroj.

La Administranto fGerant  ̂: DUVAL

Laborista Kooperativa Presejo,
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

La unua revuo Esperantista por la  gejunularo!

J U N A  E S P E R A N T IS T O
iternacia Monata dakelo Beletristika 

-por Junuloj, Instruisto) kaj Esperanto-lernantoj

En Juna Esperantisto trovigas: diversaj rakontoj kaj noveloj por la 
junularo, fabeloj, poemoj, lingvaj ekzercoj, amuzoj, problemoj, k. t. p.

Ja ra  abono : 2 fr. 50 ( I  S)

/>or neevi specimenon, oni sendu una postan respond-kuponon 

P resa  E s p e ra n t is ta  Societo , 3 3 , nue liaeepede , P A R IS

Interesega apero en la  esperanta Hteraturo !
GRAVEGA n o n  LA KOM K UCI STA HO !

DUOBLA LIBROTENADO « MONOSISTEMO
c lo  JU. W U C H B R

Prezo : 1,25 Sin. ncHfrankiUi. Havebla de Bi ifa I ke «S: Mulinon kei,
SchlechniUstr. t), Bromberg (German.).

))

LA SVEDAJ RAZILOJ ESTAS LA PLEJ BONAJ EN LA TUTA M O N O O !!
Garantiitaj po 2, 3, 4, 5 Kronoj skand.

Por 'i Kronoj (S 2,20) vi ricevos razilon kun scndanĝera aparato. Dank' al ĝi oni sin ne 

tranĉas kiam oni sin razas. ,

Komercistoj kaj agentoj kun bonegaj referencoj eslas dezirataj. Bona rabato 

Kontraŭ o.12 §  oni ricevas ilustritan prezaron france, angle, germane kaj svede.

Oni sin turnu al.

Jo lin  Bylinder, ncdLcmora (Svedujo)

P0ŜH 0RL0Ĝ 0 : E S P E R O

B S M I t t B f t l  b i  l a  g r a l a ]  a l i i
• * f  .  U r   ̂ N• .

VILAO  CONTINENTAL
f 0 t

Plej Iu-ia, kvieta kaj senpolva aliloko. Cirkarta per ombraj gardenoj. Belega vidaj.» al la 

i n ol U ara: taj-u rbo. 'tO t legantaj meblitaj tembroj kun (JO liloj kaj 25 balko.K.j, Uanoj en- Ciu elago. 

ICIe k t ra lumo. Bonegaj mangujoj. Puraj vinoj. Granda bela manĝoĉambro.

POSEDANTO : S c H w a r t Z .  TELEGRAMADRESO : C o n . t i n . e x i . t a l

OSI PAROLAS ESPERANTE

El blanka, tre fortika metalo, oksidita kiel 

malnova argento, kun reliefa kovrilo kaj 

verda emajlita stelo. Preciza radaro je ankro 

kun 15 rubenoj, plene garantiita por ekzakta 

funkciado. Utilega al ciuj esperantistoj. Tre 

ŝatala donaco.

Prezo : 30  fr. =  12  $

Afrankita en ĉiuj landoj : 12 .65

Sola i iprczantanto de tiu ĉi kaj de alispe

caj horlogo] de fame konata svisa fabrikejo.

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
Rue de la Bourse, IO, GENEVE (Svis.)

L IN G V O  I N T E R N A C I A
CENTRA ORGANO DE LA ESPERANTISTOJ

eliranta inter la 15. kaj la 20. de Oia monato 

L A  P LE J M A LN O V A  EL  C IU J G A ZET O J E SPE RA N T IST A J

FONDITA EN 1805

L a  p le j  e n h a v o r i ĉ a  I

P«goj
da dense presila teksto cn plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

L a  p le j  m a l k a r a !

fr. (2 §)

abonprezo por

UNU JARO

S O

lara sukceso!
OSIJEKA VIZAĜPOMADO KAJ 

OSIJEKA SALVATO R-SAPO
forigas ŝprucmakulojn, kuj cian malpurajon de ivizaĝo

M a l f a l s a  s o l e  n u i *  e n  l a  S a l v / a t o r »  a p o t e k o

J.-O. B1 ENES, e f f i

Granda Klarko
“ V ille  de P aris  ”

INKOJ MIETTE
gluoj likvidaj, sigeloj

«Jules MIETTE
102, Rus Amelot, F A R M I

H O TELO
L O U I S - L E - G R A N D

2, rue Louis-Le-Grand. Paris.

I H eilanstalt-K uracejo
po i  lumkuracado 

por ma lsano j de 1'koro

vormals : ROTES KREUZ

ka i  de 1'nervoj.

antaue : RUGA KRUCO

En belega loko, inter la Hue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opera. ModerajMa A A 4

Prezoj. Oni parolas en Esperanto 
English Spokon. Man spricht Deutsch 
Se nabla Espanol.

5 1 Luisenstrasse B E R I. N N W . 6 Telejono l l i ,  3i85
Sekc io  p o r  m a ls a n o j  de 1’koro  ka j de 1’nervoJ

Esploroj per radioj de Roentgen koj 
konstatado de ragado de I koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
burĝonoj. Elektraj hanoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
niasaĝo k. t. p.

I vazeto da osijeka vi za gpo» n ado kostas po 70 heleroj kaj po I 
Krono (I Krono =  100Ii. =  Vi spesdekoj); I  peco da Salvator-sapo 
I K. Unu vazeto da manŝmiraĵo I K. 20 li. Lyona pudro, malgranda 
skatolo I K. granda skatolo 2 K. Tiuj ĉi rimedoj ne havas doma
jnajn konsistajojn kaj tutege respondas al la regularo de la alta re
gistaro.

S e k c io  p o r  lu m k u r a c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 
karbo, fero, hidrargo. Limio de Roent- 

gcn. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reumatismo, ncŭrafgio, 

lŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.
R a d ia d o  k a j  fo to g ra fa d o  laŭ

K i n a  e s t a s  u z o t a  f i U R

‘£ (Vi I RAN DA-KRE IVI O ” ?
Ĉar Miranda-Krcmb estas perfekte nedormga, ĉar per « Mi- 

r anda-Kremo » oni a tingas idealan belecon, ĉar Miranda- 
Kreino forigas ĉian malpurajon de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo 
ne nur plibeligas, seci ankan jun igas. Unu vazeto da « M i
randa  » Kremo kostas I K. Unu skatolo da « Miranda- 
pudro  » (trikolora) I K. unu,j)cco da « M iranda  » sapo 70 h.

Ricevebla ĉc la produktanto J.-C. D IE N E  Ŝ, post Osijck, supera urbo, de kie mendoj per
postpage tuj efektivigas ' v  '

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-G. Dienes estas ankaŭ en Ia lingvo 

Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, ilala, latina, kroata, serba, aliaj slavaj 

lingvoj kaj la madjara. .
La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kauiĉar, Delegito I'. K. A.

Prospekto laŭ deziro

R oe n tg e n

K U R A C A D O  A IVI B U  LA  NTE . 

O N I  P A R O L A S  E S P E R A N T E

L a  k u r a c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  res tadon  
en B a d  N auhe im

Du kuracistoj Direktoro :
----------  De. BREIGER

- * «A -

ĈASOPIS Ĉ E S K iC H  ESPERANTISTI)
Kun literatura aldono « Legolibro de Iio-, 

hemoj Esperantistoj » oficiala monata or

gano de bohemaj Esperantistoj kaj de

centra asocio.
Bohema Unio Esperantista (B. U. E.), 

kiu unuigas tiutempe 43 societojn, ĉ iu  nu

mero de tiu ĉi revuo enhavas po 20 pagoj 
da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, parto oficiala, esperanta 
movado cn fremdlando kaj inter Rohcfhoj, 

bibliografio, adresaro de korespondantoj, 

k. t. p.
Jara abonpago : 3 kronoj ($  1.50) Red. 

kaj Adm. : Rraba li, 2023, Ed. Kuhlii.

(Rabato por Societoj).

ALI LiA K O L E K T IS T O J

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 

la plena kolekto de la gazeto.

b s p b r a n t o

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum gi estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.
La lula Kolekto (75 n» j), afrankite 4 S-

Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 

.Rourbo, Geneve).

Malnovaj n-oj animi I Decembro 1908 ne 

estas izole aĉeteblaj.

ti
H

t

H i

<

ui
D

O

t i

O
u

£

J
u

b

«5
H

■§
O
Ŭ
O

t i

H

PRESEJAJ LITEROJ 
MAYEUR = R A R I S

M I M U .  J. S A L I!  &  C"
G r a v u r - F O N D IS T O J P O S T E U L O J

ĈIU SPECAJ LITEROJ

K A J

V IN I ETOJ

21, RUE DU MONTPARNASSE

— Specialajo

de

SUPERLITERAJ 

SIGNOJ

Liverantoj de ĉiuj

Esperantaj literoj kaj 

supersignoj uzataj ĉe 

la presejo de U. E. A. 

por la kompostadode 

Esi* e k a  n t o  kaj ĉiuj 

Esperantaj presaĵoj.

R O M A N A  T I P O J  D I  D O T  I T A L I K A

Ĉ ĝ  h  J  i  ŭ  Korpo 7 -  Bas de casso e ĝ ĥ ĵ  Ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ II ĵ  Ŝ C efliteroj Ĉ ti II j  Ŝ Ŭ
A

Ĉ £ h ĵ S Ŭ Korpo 6 — Bas de casse (' ĝ  h ĵ  .4 U

Ĉ Ĝ Ti 3 Ŝ Ŭ .Cetlltero) Ĉ Ĝ I I  J  Ŝ O

ĉ  ĝ  ĥ  ĵ  S u  KorP° 0 ~ Ba3 d9 08830 ĉ ĝ  ĥ ĵ  ŝ ŭ 
" ĉ Ĝ II Ĵ Ŝ U Cefllt.ro] ĉ Ĝ n Ĵ Ŝ U

Ĉ  ĝ  i i  j  Ŝ  Ŭ  KorP °  10 -  B"  d9 ca8S0 ĉ ĝ ĥ j  ŝ ŭ  
Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ  C.fHt.roJ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ  Ŭ

E G I P T A  K O R P O  O  N 0 4 0 G  

ĉ ĝ h j ŝ ŭ  ♦  Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ
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Universala Esperantia Librejo
io , rue de la Bourse, GENEVE (Suisse)

Vendas ĉiuj u eldonajojn de U. E. A. kaj ĉiuju Espera n taj oj n (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., ĝia organizo, giaj servoj kaj la maniero 

ilin uzi, k. a. Plena listo de la Delegitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 

U. E. A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,30 Sni.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo: 

0,30 Sm.
Oficiala Marko (gluota sur la korespondadoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempla 

(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da lo %  por ĉiu mendo de pli ol j 

100 ekz.

Oficiulo leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj inembroj) 100 folioj: 0,75 Sni.

Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: O,GO Sm.

Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sm.
Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ciuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sni. Kolekto po S <>.25.

Universala Esperanto-Asocio, gia celo, gia organizo, giaj praktikaj servoj, gia signifo. 

Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz. : 0,20 Sm.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).
Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo- 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa' ■ 

gandistoj.
Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, msa kaj itala. Eldonoj 

angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.

Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.
AVIZOJ : ĉiu j mendoj estu sendataj al Universala Esperantia  Libreja, IO, m c

de la Rourse, Geneve (Svisujo).
Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj, ĉ iu j aliaj personoj devas aŭ mendi per

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Personoj,' kii'J

deziras rckomendigi sian mendajon, aldonu 0,10 Sm.


